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هذا الكتاب

جعفر المهاجر 

اإن لم تُكـن قـد خانتني  ال�سنة 1974،  في وقـٍت ما من 
نقول  الدكتور  الأُ�ستاذ  الّذكــر  الّطّيُب  بي  ات�سَل  الّذاِكـرة، 
بالفرن�سّية هـامٌّ جــّداً  اأّن لديه كتابًا جـديـداً  زياده ليقوَل لي 
اأّول  وعنـد  ال�سيعة.  تاريُخ  يعني  لـدّي  الأثير  المو�سوع  في 
لقاٍء به اأهـداني الكتاب وعليه اإهـداُء موؤلفه، م�سفوعًا بو�سّيـٍة 

منه هو ب�سرورة العمل على ترجمته. 
كان ذلك بدايَة عالقٍة حميمٍة بيني وبين الكتاب لم تنقطع. 
�ساهَمْت بتكوين َحْد�سـَي ال�سخ�سي على ُلـغـز انت�سار الت�سّيع 
وبالتالي  الذاتّية،  تهّيوؤاتها  لكل  خالفًا  ال�ّسـامّية  المنطقة  في 
ها. في تلك الأثناء  بقيادة اأبحاثي الكثيرة على الإ�سكالّية نف�سِ
لم ُتفارقني فكرُة العمل على ترجمته. ولكم ُي�سعـُدني الآن 
بالُجهـــد  للتنويه  ُمنا�سـبٌة  وهـذه  الجديدة.  بُحـّلتـه  اأراه  اأن 
محمود  ال�سيخ  ف�سيلة  العزيز  ال�سديق  بذله  الذي  ال�سادق 
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الزين في ترجمـة الكتاب. 
اأّوُل درا�سـٍة عـملْت  اأّنـه  في  الكتاب هي  اأهمّيـَة هـذا  اإّن 
لنا  ُم  ُتـقـــــدَّ التي  الأُ�سطورة،  من  ال�سيعة  تاريخ  تحرير  على 
منهم  اأكبَر  تاريٍخ  حـركـَة  ُيف�ّسـرون  وهميين،  اأبطاٍل  ب�سكل 
بكثير. ومن هنـا فاإّن الكتاب ما يزاُل جديداً بعـد اأربعين �سنة 

من ت�سنيفه. وهـذا اأق�سـى امتحاٍن يخ�سُع لـه اأيُّ كتاب. 
لـة  الفكرُة الأ�سا�سّيُة التي قادْت عمَل الموؤلف هي اإقامـُة ال�سِّ
ـّكانية لمنطقة عمله )لبنان و�سوريا والجزيرة(  بين التركيبة ال�سُّ
غـم من  وبين ُظهـور الت�سّيع فيها. وقـد نجَح في ذلك، على الرُّ
اأّنــه لم يلتفت اإلى نقطٍة منهجّيـٍة �سابقٍة منطقّيًا، هي بياُن العالقُة 
و�سفها  التي  كانّية  ال�سُّ التركيبِة  وبين  ـكانّيِة  ال�سُّ الحركِة  بين 
وتـتـّبـَع تاريخها في اأ�سكاِلها ومراحِلها. واإن يُكن قـــد اأ�سار 
اإلى العالقة بين الهجرات الإ�سالمّية الكثيفة  اإ�ساراٍت �سريعة 
خ�سو�سًا اإلى ال�سواحل ال�سامّية، وبين امتالء ال�سام �سكانيًا. 
ـة نقطًة �سروريًّة جــّداً،  لقـد كان بياُن تلك العالقـة الُمفتر�سَ
هي التي قادْت عملنا في كتابنا )التاأ�سي�س لتاريخ ال�سيعة في 
الت�سّيع واأّن  اأّن  نقـبَل  اأن  �سيكون علينا  لبنان و�سورية(، واإل 
تلك الجماعات التي حملت لواَءه اأ�سيلٌة في المنطقة، ولم 
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تحمله اإليه حركاٌت �ُسـّكانّيٌة قادمـٌة اإليه من خارجـه، وهـذه 
فكرٌة غير �سـديدٍة بالتاأكيـد. 

طبعًا، وكمـا في اأّي كتاب، فاإّن هناك اأفكاٌر تف�سيلّيٌة قابلٌة 
في  ال�سيعي  الح�سور  ْعف  �سَ تف�سيُر  مثاًل  ذلك  من  للنقا�س. 
التقّية.  م�سلَك  ال�سيعة  ب�سلوك  الإ�سالمّية  التاريخّية  المكتبة 
هـذا بمثابة اإ�سبٍع ُيحاوُل اأن ُيخفي وراَءُه جباًل. وكاأّن الموؤلف 
ـلطويين، الذين وّجهـوا  لم ُيعاِن الكثير من عقلّية موؤّرخينا ال�سُّ
عينًا عوراء اإلى �سـوؤون الِعباد، وبذلك غـّيبوا كل ما له عالقة 
بالتاريخ الإن�ساني. ومنه طبعًا تاريخ ال�سيعة. هـذا اإلى جانب 
اأمثلٍة اأُخرى نّبهنا عليها في بع�س ما عّلقناه على متن الكتاب. 
ومع ذلك كّلـه، فـاإّن هـذا الكتاب يبقى ُمـمـّيــزاً جــّداً، 
بل فريـداً في بابه. واإننـي لأرجـو اأن يِجــَد الُقــّراُء الِكـراُم فيه 

مثَل ماوجــدُتــُه من فائــدٍة وُمـتـعـة. 
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املقدمة

لبنان  في  ال�شيعة  على  تاريخية  »بحوث  الأُطروحة  هذه  اإن 
لال�ساءة  محاولٌة  هي  الو�شطى«  القرون  في  والجزيرة  و�شوريا 

على تاريخ ال�سيعة اأثـنـاَء القرون الو�سطى. وكنُت قـــد بداأُت 
ال�سيعي في  التعليم  تاريخ  اآَخـر علـى  �سنوات بحثًا  منذ عّدة 
جبل عامل )جنوب لبنان( اأثـنـاء الحقبة العثمانية. واظّن اأن 

عـملي الحا�سر يذهُب في التجاه الأّول نف�سه.
اأ�سباٌب عديدة دفعتني لختيار مو�سوع هذه الطروحة، 
منها ن�سيحة اأ�ستاذي كلود كاِهـن، الذي لحظ مثلي غياَب 
الو�سطى.  القرون  اأثناء  المنطقة  على  التاريخية  الدرا�ساِت 
غياٌب  وفل�سطين.  لبنان  في  الت�سّيع  مو�سوع  على  وخا�سة 
دائمًا  منخرطين  فّعالين،  كانوا  ال�سيعة  اأّن  يزيد من خطورته 
اأيامنا  حتى  لبنان،  تاريخ  في  وبالأخ�ّس  المنطقة،  بتاريخ 
هــــذه، بالرغم من محاولت عديدة لإلحاق تاريخهم باأي 
لل�سيعة  فاّن  ذلك،  اإلـى  اإ�سافة  واإيران.  العراق  بتاريخ  ثمن 
اأهمّيٌة في حياة لبنان الحالية والم�ستقبلية، لأنهم على الأقـّل 
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ـي مجموع ال�سّكان. يمّثلون اأكثر من ُخم�سَ
له  فاّن  دينّية،  اأبعاد  له  تُكن  وان  ال�سيعي،  المو�سوع  اإّن 
فهو  لذلك  و�سيا�سية،  واقت�سادية  اجتماعية  قواعـد  كذلك 
ال�سلطة  داخل  الر�سمي  الح�سور  اإطار  �سمن  الآن  ُيطرح 
وتح�سين الو�سع القت�سادي والجتماعي داخل البلد، حيث 
يرتبط هذا الو�سع بّقوة بالدين وحّتى بالطائفة. اأخيراً، ومنذ 
�سعيد  على  �سوريا  في  ُيطرح  المو�سوع  فان  �سنوات،  عدة 
النُّ�سيريين. كل هذا ناتج بدون اأدنى �سك عن تاريخ ال�سيعة 

اأثناء القرون الو�سطى.
بعــــّدة �سعوبات  العمل، قد ا�سطدم  ولكن تحقيق هذا 

هـــذه البع�س منها:
حرائق المكتبات: يِجـــُد الموؤّرخ نف�سه اأمام اأربعة قرون 
العربي  الفتح  من  تمتد  الّثقة،  وعدم  لمة  الظُّ من  ون�سف 
اإلى  ال�سيء  بع�س  ذلك  يعوُد  ال�سليبيين)1(.  و�سول  حّتى 
اإلى  اأّدت  ال�سيعة في منطقتنا  تاريخ  ثالثة حوادث مهمة في 
خ�سارة مكتبات ال�سيعة: الأُولى هي مكتبة حلب )10000 
الثانية  ؛  / 1068م  العام 460ه  بعد  احترقت  التي  كتاب( 

.9 / I 1) فيليب حّتي:لبنان / 297 ؛ هـ.لّمن�س: �سوريا(
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هي مكتبة طرابل�س )100000 كتاب( احترقت اأي�سـًا �سنة 
حيث  عامل  جبل  مكتبة  هي  والثالثة  ؛  502هـ/1109م 
اأحرق اأحمد با�سا الجزار كل الكتب ال�سيعية في افران عّكا 
الخ�سائر  )1(.هذه  1780م   / 1195ه  يارون  معركة  بعد 

كانت نتيجتها عدم كفاية التوثيق ال�سعيف والمبعثر في اآن.
يِجـُد  حقيقي  �سيعي  كل  خاللها  من  التي  التقّية:  نظرية 
ــه ليــ�س فـقــط ماأموراً، بل م�سطراً في يقينه لأن ُيخفي  نف�سَ
م�ساعــره الحميمة. فبين اأعداء معتقداته يجب عليه ان يتكّلم 
ويت�سّرف كما لو انه واحٌد من اأتباعهم، هربًا من ا�سطهادهم 
التاريخ  من  جعل  الذي  الحقبة،  تلك  في  رائجًا  كان  الذي 
النظرية �سكوت  نتائج هـذه  اإّن من  ال�سهداء.  تاريخ  ال�سيعي 
معظم الموؤّرخين الم�سلمين في القرون الو�سطى بالرغم من 

كون معظمهم �سيعة )2(.
الدينية  العلوم  على  الحقبة  تلك  في  الثقافية  الحياة  تركيز 

واإهمالها التاريخ.)3(

)1) يمكن ان نذكر على �سبيل المثال مكتبة اآل خاتون التي كانت ت�سم 5000 كتاب .

.42 / II 2) حّتي: �سوريا(

)3) �سفا: تاريخ جبل عامل / 17-15.
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بالأحداث  خ�سوبتها  ذلك  ومع  المنطقة  حدود  �سغر 
المعّقدة المتاأّثرة بعـّدة عوامل.

وجود عيوب في البحث حول الجذور اليمانّية للت�سّيع. 
مّما �سبب ا�ستحالة تحديد هوية كل ال�سخ�سّيات الموجودة 
»البحار« للمجل�سي. كما توجد ثغرة اخرى على  في كتاب 
في  المعتمدة  المعايير  كفاية  عدم  في  تكمن  البحث  �سعيد 

الت�سنيف وفي الزمن.
�سعوبة الو�سول الى الوثائق التي تقّدمها منذ �سنتين مكتبة 
مدر�سة اللغات ال�سرقية الحّية، التي تمّثل الم�ستودع الرئي�سي 
الجّيد  للفهم  ال�سرورية  العمال  لإعادة  الرئي�سية  والخدمة 

لحقبتنا هذه.
الآن  التركيز  يجب  ال�سوداء،  اللوحة  هذه  من  وللخروج 
على الطابع اليجابي لعملي والقيام بنظرة اإجمالية مخت�سرة 

للطريقة التي قادتني.
ق�سمُت كتابي اإلى جـزئـَيـن اأ�سا�سيين. يحتوي الأول على 
ثالثة محاور/ ف�سول: الأول هو عامٌّ نوعا ما، معالجًا الت�سّيع: 
كلمًة، ولدًة، بحثًا َقَبلّيًا، بينما يعالج الثنان الآخران م�ساألة 
ويمكن  الّر�سمّية.  نّية  ال�سُّ الى  الم�سيحية  من  �سوريا  انتقال 
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تحّول  اأو  لالأر�سّية،  تح�سيراً  الف�سل   / المحور  هذا  اعتبار 
�سوريا للمرحلة الم�ستقبلّية، واإن لم يكن الطابع العام �سيعّيا 
الكثر  التح�سيرات  بعد  ك�سف  ذلك  مع  اأردُت  فقد  اأبدا. 
تعبيرا خالل ع�سر الخالفة الّرا�ســدّية والأُموية مثلة رحلة اأبي 
ذر الغفاري الى بالد ال�سام او تاريخ اأ�سعار... لكن المحور 
نّية هو الكثر اأهمية: فهنا  الثالث المتعّلق ب�سوريا العبا�سية ال�سُّ
يت�سح التحّول الوا�سح ل�سوريا، اإن على �سعيد النتفا�سات 
ال�سيا�سية – القَبلية، اأم على �سعيد التيارات الم�ساّدة للعبا�سين، 
الفترة هجرًة  في هذه  فن�ساهُد  منها.  الت�سّيع جزءاً  التي كان 
�سيعية نحو �سوريا ومناطق اخرى فيها الإ�سماعيليون وال�سيعة 
القدرة  اأثبتت عدم  فانها  الفئة الولى)1(  اأّما  الثنا ع�سريون. 
�ستكون  التالية  الفترة  فان  لذلك  ّنة.  ال�سُّ الحلول مكان  على 

فترة الحمدانيين ثم الفاطميين.
الو�سوَل  يعر�س  فانه  ال�سيعية،  �سوريا  الثاني:  الجــزء  اأّما 
الى الّتحّول ال�سابق. في �سوريا ال�سيعية هذه عالجنا محورين: 
الحْمدانّيون في الجزيرة وفي �سوريا ال�سمالية حيث تحدثُت 
عن الت�سّيع الحمداني، الذي لم ي�ستطع البقاء مخّباأً بالرغم من 

)1) على الر�س ال�سورية.
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العتدال وتطبيق �سيا�سة غير ُم�ستقّرة. فقد رّكزُت على ت�سّيع 
الثاني  الجــزء  هـذا  في  احترمُتها  م�ساألٌة  وال�سعب،  الحّكام 
من  اأنف�سهم  على  الحفاظ  حاولوا  اذا  الحّكام  لأن  كاماًل. 
)بالخ�ّس  ال�سعب  فان  بغداد،  تلقّتها  التي  التغييرات  خالل 
الطبقات ال�سعبية التي لم يكن لديها �سيء تخ�سره( لم يفهموا 
الت�سّيع بهذا ال�سكل. اّما المحور الثاني الذي اأعتبُره اأ�سا�سّيا، 
فقد ُق�سم اإلى ثالثة اجزاء حيث يعالُج الجزُء الأوُل والثالُث 
)دم�سق  والو�سطى  )فل�سطين(  الجنوبية  �سوريا  في  الت�سّيع 
الت�سّيع،  حول  المعلومات  معظم  عولجت  هـنـا  ولبنان(. 
حول نجاحاته واخفاقاته، في دم�سق كما في مختلف الُمـُدن 
بني  ل�سيا�سة  درا�سة  مع  الجنوب.  ُمـُدن  وبالأخ�ّس  اللبنانية، 
الجّراح الطائين لتحديد الى اأي مدًى كانت على عالقة مع 
الت�سّيع الذي اجتاح �سوريا. نف�س الدرا�سة المعتمدة مع بني 
جّراح، ُطّبقت على بني عّمار الذي كان ت�سّيعهم ل نقا�س فيه 
كذلك رعاياهم. الجزء الثاني من هذا المحور يعالج الت�سّيع 
المارات  تاريخ  والجزيرة حيث عولج  ال�سمالية  �سوريا  في 
الثالثة: المروانية والُعقيلية والمردا�سية، حيث خ�سع ت�سّيعهم 

وت�سّيع رعاياها لدرا�ساٍت على حده.
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اثنا ع�سرية  �سيعية جديدة،  �سوريا  اإظهار  الى  ن�سُل  هكذا 
في معظمها. والتي بالرغم من احتاللها من قبل الفاطميين في 
ال�سمال،  في  وال�سليبيين  ال�ّسرق  في  ال�سلجوقيين  الجنوب، 
من  التحّرر  حّتى  المذهبي  طابعها  على  بالحفاظ  ا�ستمّرت 

الحتالل ال�سليبي. 
لقد كان بوّدي اإطالة عملي هــذا لي�سمل المراحل التالية: 
وال�سليبية،  والمملوكية  والأيوبية  والزنكية  ال�سلجوقية 
قد  والبطاقات  تّمت،  قد  المراحل  هـــذه  على  فالأبحاُث 
اأُ�ستاذي  مع  بالتفاق  اآثــرُت  لكنني  ّنفت.  و�سُ ا�سُتجمعت 
الحفاظ على هـــــذه البحاث لعمٍل لحٍق اأرجو اأن يكون 

ـُقًا. اأكثر تعـّم
اإّنني اأتمّني اأن يكون هذا العمل قد حاز بهذا ال�سكل على 

الّدّقـــة والكثافة المطلوبة.





 التشّيع
ـنّية في سوريا المسيحية والسُّ

اجلزء االّول





الفصل األول

التشّيع

1- الكلمة وتاريخ استعمالها:

الذين  ما،  ل�سخ�ٍس  الُمحازبين  تعني   )1( �سيعة  كلمة  اإن 
يمكن  تحقيقها.  في  وي�ساهــمون  ومنهجيته  اآراَءه  يقبلون 
لهذه الكلمة ان ُت�ستعمل ب�سيغة المذكر والموؤنث، بالمفرد 
والجمع. يقال هو او هي �سيعي، كما يقال هم او هّن �سيعة. 

ـَيع او اأ�سياع. وجمعها �سِ
اكثر  معنى  الكلمة  اأخذْت  الممتــّد،  المعنى  هذا  �سمن 
اآل  لأن�سار  علم  اإ�سم  �سيرورتهاِ  مع  ال�سالم،  في  تخ�سي�سًا 
النبي وبالخ�س المام علي بن ابي طالب والذين اعـتـقـدوا 

اإمامته بعد النبي )2( 

)1) محمد كرد علي: خطط ال�سام VI / 2510 ؛ طه ح�سين. الفتنة الكبرى،II / 73، محمد جواد 

مغنية: مع ال�سيعة المامية / 34

H.Lammens- la Syrie.I.179، محمد جواد مغنية:   .8  / ال�سيعة  )2) ح�سين محفوظ: طريق 

مادة »اهل البيت” في مو�سوعة الب�ستاني.   
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ال�سالم  تاريخ  في  الكلمة  تاريخ ل�ستعمال هذه  اأقدم  اإن 
هو ع�سر النبي )1(، فقد كانت م�ستعملًة بعـــّدة اأ�سكال ولم 

يكن لأيٍّ منها ا�ستعمالها التخ�سي�سي:
اأبو ذر  اأربٍع من ال�سحابة: �ســلمان الفار�سي،  - لت�سـمية 

الغفاري، المقداد بن ال�سود الكندي وعمار بن يا�سر.
- لتمييز الم�سلمين، فقد �سّماهم النبي �سيعتي اأي ان�ساري.
ِقـَبــل  من  ُتـــ�سّكل  �سوف  التي  المجموعة  لت�سمية   -

التميمي ذو الكوي�سرة بعد يوم حنين.
ف�ساًل عن ذلك، فاإّن المعنى الآخر للكلمة �ســـوف يظهر 
عـلي  لت�سمية  الكلمة  ا�ستعملت  فقد  النبي،  ع�سر  في  اأي�سا 
المعنى  هذا  في  الأول  ال�ستعمال  فاإن  وبــالأدّق  وان�ساره. 

كانت عـبارة للح�سن بن علي لدى اأبي مخنف )2( .
نالحظ- اإذن- اأّن الموؤرخين والكّتاب ال�سيعة يرّكـــزون 
لي�ستنتجوا  للنبي.  معا�سٌر  )�سيعة(  كلمة  ا�ستعمال  اأن  على 
النبي  اإرادة  اإلى  ولَيخُل�سوا  الوقت.  منذ ذلك  الت�سّيع  وجوَد 

في تكّونه.

)1) محمد كرد علي: خطط ال�سام: 4 / 152.

محمد جواد مغنية: ال�سيعة والت�سّيع / 14 و 108

)2) ابو مخنف: مقتل المام ابو عبداهلل الح�سين / 1.
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اأو  النبي  ع�سر  في  الكلمة  نِجـــَد  ان  جداً  الممكن  فمن 
حال  اأّي  في  يف�سر  ل  ذلك  لكن  ِقـــدمًا.  اأكثر  ع�سوٍر  في 
ا�ستعمالها لال�سارة اإلى الت�سّيع اأو اأن�سار علّي. فـلالإ�سارة اإلى 
با�سم علّي. وهذا  هوؤلء يجب ان تكوَن كلمة �سيعة ُملحقًة 
في  م�سدر  اأي  من  ح�سين  طه  منه  يتحقق  ان  ي�ستطع  مالم 

الع�سرال�سابق لغتيال عثمان )1(.
فبعد اغتيال عثمان ومبايعة علّي من بعــده )2(، كان لأن�سار 
الطبيعي  ا�سـم )�سيعة علي(. ولقـد كان من  الجديد  الخليفة 
الذين  ِقـَبـل  اأنه كان مدعــومًا من  اإذ  �سـيعة.  لعلي  اأن يكون 
اأو�سلوه اإلى �ُســّدة الخالفة. لكن من الموؤّرخين َمن انتظروا 
منا�ســــباٍت اأُخرى ل�ستعمال الكلمة، فالبع�س منهم قال اأّن 
اأُعطيت لهم حين خروج الخليفة  ت�سمية �سيعة لأن�سار علي 
ورجاله لُمطاردة ناكثي بيعته طلحة والزبير. هذه المجموعة 
من المقاتلين لأجل ال�سرعية �ُسّميت ال�سيعة، واأ�سماهم علي 
»�شيعتي« )3(. اأّما البع�س الآخر من الموؤرخين )4( فقد جعلوا 

.174/ II:1) طه ح�سين: الفتنة(

)2) بويع علي من قبل مجموعة من محازبيه.

)3) ح�سن ال�سدر: تاأ�سي�س ال�سيعة لعلوم ال�سالم / 38.

)4) محمد كرد علي: خطط: VI / 251 ،ح المين: لمحات من تاريخ ال�سيعة ،العرفان 1970، مجلد 

58 �س 799.
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من معركة �سفّين وظهور الخوارج تاريخًا لال�ستعمال الول 
للكلمة لالإ�سارة اإلى اأن�سار علي.

لم  معاوية،  بداية حكم علي حتى موت  اأنه من  يبدو  قد 
على  لالإ�سارة  ال�سائع  ال�ستعمال  وحـَدها  �سيعة  لكلمة  يُكن 
ُم�ساَفـًة  م�ستعملًة  كانت  فقد  علي،  اأن�سار  اإلى  الح�سر  نحو 
�سيعة  كلمة  اأخذت  معاوية  وبعد  علي)1(.  �سيعُة  ا�سـمه:  اإلى 
اأن�سار  اإلى  واأ�سارت  ال�سالمي  التاريخ  في  الخا�س  معناها 

علي)2(.
�سيعة  كلمة  ا�ستعمال  حتى  اأنكروا  اآخــرون  موؤرخون 
م�سافة الى ا�سم علي في تلك الحقبة )3(. فهـم يتبّنون ت�سمية 
ان�سار الخليفة المقتول )الذين طالبوا بالق�سا�س من قَتـلِتـه( 
 .)4( )العلويّة(  ب  الجديد  الخليفة  واأن�سار  )الُعثمانّية(،  بـ 

وا�ستمّر ذلك طوال الفترة الموية.
ـُدوم العبا�سيين، فـفي اأيامهم،  لكّن هــذا الحال تغـيــّر مع ق

ـّنة والعلويّة بال�سيعة. فيما يبـدو، �ُسمّيت العثمانية بال�سُّ

)1) ا�ستعملت الكلمة وحدها بعد �سفّين وقبل موت معاوية:تاريخ الطبري: 4 / 6 و 144 و 148.

)2)  الأمين: لمحات، العرفان 1970، مجلد 58 – �س 799.

)3) بين اغتيال عثمان وموت معاوية.

)4) المو�سوعة ال�سالمية ال�سيعية:5/ 13 ؛ مغنية ال�سيعة والت�سّيع / 108 – 109.
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فهو  معتدًل)1(،  حاّل  وجد  فقد  مغنية،  جواد  محمد  اأّما 
الت�سمية:  العلوية فا�سبحت  ال�سيعة مع  لم ينِف وجود كلمة 
ال�سيعة العلويون. بينما قّل�س علي الزين فترة ا�ستعمال كلمتي 
بين  ال�سلح  بعد  مكانهما،  وو�سع   )2( و)عثمانّية(  )علوية( 

معاوية والح�سن: ال�سنة وال�سيعة.
يبقى ان ُنـَمـّعـَن كلمة اخرى مهّمـــة في تاريخ الت�ســــّيع، 
وهي كلمة )متوالي( وجمعها )متاولة( )3( . والكلمة تاأتي من 
فعل توّلى اي اتخذ اأحداً فتوّله. كما يمكن ان ُت�ستق الكلمة 
من فعل توالى، التي تحمل معنى التتابع، لتعني بهذا ال�سكل 

اأّن هوؤلء النا�س تتابعوا لدعم اآل النبي.
البع�س الآخر اّدعى اأن متاوله كانت ا�سـتقاقا من �سرختهم 
م�ستعملة  الكلمة  هذه  كانت  وقد  لعلي.  ولّيا  ُمْت  الحربية: 
لبنان(  لبنان )جبل عامل، بعلبك و�سمال  اإلى �سيعة  لال�سارة 
نِجـــــَد  اأن  يمكن  كما  للهجــرة.  ع�سر  الثاني  القرن  في 
اإنهم  اللبنانية.  الحدود  خارج  نف�سه  ال�سم  يحملون  �سيعًة 
الدم�سقيين في  ال�سيعة  اللبنانيون. هذا هو حال  المهاجرون 

)1) مغنية: ال�سيعة والت�سّيع / 108.

)2) علي الزين: ال�سيعة في التاريخ / 30.

)3) المو�سوعة ال�سيعية: �س 14 – 15 ؛ محمد كرد علي:خطط: 6 / 252-253 ؛ �سكيب ار�سالن: 

العرفان 1910 مجلد 2 �س 445 ؛ لورثه: م�ساهدات / 153.



30

ال�سالحية الذين قدموا من بعلبك.
هـكـذا يكون التف�سير المعطى لكلمة متاولة قــد اأُملي علينا 
لتالفي اللتبا�س في ا�ستعمال كلمتي )ال�ســيعة( و )المتاولة(، 

ولإظهار اأن الثانية ل تدخل �سمن عملنا هـــــــذا.
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والدة التشّيع:
مـا مـن تاريٍخ ُمحــــّدٍد لولدة الت�سّيع. مع ان الكثير من 
الكتابات قد عالجْت هذه النقطة. لكن كلَّ واحـــدٍة جعلْت 

من َحـَدٍث ما نقطة انطالٍق لهذا المذهب ال�سالمي.
من بين هـذه الكتابات واحدٌة اأرجعت بدايـة الت�سّيع اإلى 
عهد النبي، حيث بايع كثيٌر من ال�سحابة علّيًا ليكون َمن يلي 
اأُمورهم بعـد موت النبي)1(، واجدين فيه الخليفة الأكثر اأهلّيًة 
كان  اأنه  جـزمـًا  القـول  يمكن  الخال�سة،  في  الأُّمة.  لقيادة 

لعلي اأن�ساره اإّبـان حيـاة النبي )2(.
اأّما الكتابات الخرى. فاإنها ت�سُع ولدة الت�سّيع في ع�سور 

مختلفة بعـد موت النبي:
1- يوم ال�سقيفة: حيث ظهرت الأطراف والتيارات الإ�سالمية 
وهذا  ُمبا�ســرًة.  النبي  موت  بعـــــد  جلّيًا  بينها  والتناف�س 
هو التاريخ القدم لظهور �سيعة علي)3( ؛ فقد ظهرت عّدة 

)1) من المحتمل انهم بايعوه على حياة النبي.

 Cahen: Revue 300 ،193 / 1:2) نوبختي: فرق / 15 ؛ ال�سدوق: علل/ 156 – ديلمي: ار�ساد(

.Historique
.R.Strothmann:art. shia 1 3) �س 362-371 جزء 4، طبعة(
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الزبير)1(  ابن  بينهم  ومن  علي  ا�سحاب  بينها  من  اطراف 
وعدد من المهاجرين والن�سار )2(.

هو   )3( عثمان  عهد  نهاية  اأّن  اأُخرى  مجموعة  اعتبرت   -2
العثمانية،  ال�سيا�سة  لف�سل  نتيجة  الت�سّيع  ولدة  تاريخ 
وكان  الع�سر،  ذلك  في  الخليفة  �سد  النتفا�سة  بّرر  مّما 

الم�سريون الموؤّيدون لعلي على راأ�س هذه الثورة.
يوم  تقع  الت�سّيع  ولدة  فان  الثالثة،  للمجموعة  بالن�سبة 
اأثناء حكم علي:  ُولدت  الحركة  يعني ان هذه  الجمل، مما 
اأحقّية ق�سية  كانت تلك ولدة الحركة ال�سيعية. بينما فكرة 
اأّنــه  ب�سهادة  علي،  ُحكم  قبل  الرجح  على  بّثت  قد  علّي 
والزبير  طلحة  لمالقاة  الطريق  في  كان  عندما  رجاله  اأ�سمى 

»�شيعتي« )4(.

فر�سّية رابعة ُتعيد ولدة الت�سّيع الى ما بعــد �سفّين. لقد 
تمّيزت هذه المعـركة بولدة ال�سيعة الم�سلمين الذين و�سعوا 
اأ�سبح  ال�سيعّي  اأن  ثم  الخوارج.  حزب  ال�سوء  دائــرة  في 
ف الخارجي. فقد التّف موؤّيدو علي  الجواب الطبيعي للتطرُّ

)1) الطبري: تاريخ: 2 / 444.

)2) اليعقوبي: تاريخ: 2 طبعة النجف 1358 / 103.

)3) محمد ابو زهرة: مذاهب: 2 / 47.

)4) ابن النديم: فهر�ست / 263 طبعة القاهرة.
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حوله م�ستعّدين للدفاع عنه في كل الظروف )1(.
مهما يكن، فاإن تداخاًل بين الت�سّيع الّروحي )2( والآَخـــر 
تحديد  ال�سعب  من  وجعل  الر�س  على  ظهر  ال�سيا�سي)3( 

مو�سوع ولدة الت�سّيع.
نقا�س،  مو�سَع  الروحي  الت�سّيع  يُكن  لم  النبي  عهد  منذ 
بالرغم من التف�سيرات المتعددة وال�ّسـر�َســـة لالأحاديث التي 
ُتـ�سير اإلى علّي كخليفة للنبي على راأ�س الم�سلمين. وقد كان 

هذا الت�سّيع ثابتا من خالل:
وجود عــدد من ال�سحابة الذين اأيـّــدوا عليًا اأثـنــاء حياة 
الأُول. فقد نودي بحّق علي وذّريته  الثالثة  الخلفاء  وُحكم 

في عــّدة منا�سبات)4(.
علي  فـقـه  يعتمدون  الذين  الم�سلمين  من  عـدد  وجـود 
حتى قبل فترة حكمه. اأن تعتمَد فقه علّي يتطّلُب بال�سرورة 

م�ساندة اإمامته.
ثم  معّينة،  لفترة  ال�سقيفة  يوم  ال�سيا�سي  الت�سّيع  بداأ  لقد 

)1) الطبري: تاريخ: 4 / 46.

)2) الذي قاعدته العتراف بو�سية النبي، بامامة علي، وما هذا اّل تحقيق لالرادة اللهية .

)3) الذي قاعدته العتراف بحق علي بالخالفة والعمل على اعادة حقه دون العتقاد التام بامامته 

بالو�سية النبوية.

)4) الح�سيني: تطور النقود... �س 16- 17.
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وو�سَل  عثمان،  عهد  نهاية  مع  ن�ساطه  ا�ستعاد  ثم  توقف، 
الى ذروته اأثناَء خالفة علي. اإن الدليل على الدعم ال�سيا�سي 
لعلي ياأتي من كونه قد �سّمى جماعة من الم�سلمين »�شيعتي« 
في  »الم�شلمين«  يقول  كان  بينما  ؛  ال�سّيقة  الجتماعات  في 

مخاطبة اأو حين يعني الُكّل.
خالفة  من  جعـل  قــد   )1( ح�سين  طه  الدكتور  يـُكــْن  اإْن 
ـَـــَد  الأبع التاريَخ  م   663  / هـ   41 �سـنة  علي  بن  الح�سن 
لولدة الفرقة ال�ّســيعـّية، فانه يبدو لـنـا بكامـل الـُو�سـوح اأن 
ذلـك   .)2( لولدتها  الحقيقي  الُمحّرَك  كانت  كـربال  ماأ�سـاة 
لأّن كلمة )فـرقـة( قــد بداأت منذ ذلك الأوان تـّتخــُذ معنًى 
دقيقًا في التاريخ والثقافة الإ�سـالميين، بحيث كانت ت�سـمُل 

النا�س )�سيعة( والفكار )ت�سّيع(.
وتكبر  تنمو  بــداأت  القول،  �سّح  اإن  الت�سّيع،  بــذور  اإّن 
العميقة لالأُمويين  ال�سيا�سة  الح�سين، واأي�سـًا بعد  �سـهادة  بعــد 
الُقـــّراء  وّد  في ك�ْسب  الأُمويين  ف�سل  بعد  بيريين، كذلك  والزُّ
والـفـقـهـاء، و�سيا�ستهم الخاطئة تجاه غالبية �سكان المبرطورية 

ال�سالمية بـنـحـٍو عام والموالي منهم بـنـحـٍو خا�س.
)1) طه ح�سين: الفتنة �س 16 – 17.

.(index historique( 1911 / 2 جزء.Encyclopedie de la pleade (2(
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الِفـَرُق الشيعّية:
لقد وّلدت الفرُق ال�سيعّيُة بعد فترة زمنية عدداً كبيراً من 
هذا  في  هدفنا  لكن  النوبختي.  اليها  تطّرق  ال�سيعّية  الفرق 

المقطع هو تعريٌف �سريٌع بالفرق ال�سيعّية المعتدلة.
الزيديون،  ا�سا�سية:  مجموعات  ثــالث  هـنـا  ُيـذكُر 

ال�سماعيليون والثني ع�سريون.
اأ- الزيدية)1(: من ا�سم زيد بن علي بن الح�سين، اأخو المام 
الباقـــر. ينادي الزيديون بزيـــٍد اإمامًا بعد جّده الح�سين. 
وقد ا�ست�سهد زيد �سنة 122هـ / 740 م في العراق اأثـنـاَء 
معركٍة �ســّد جي�س الخليفة الأُموي ه�سام بن عبـد الملك.

والزيدية هي الـفـرقــة الأكـثـر اعتداًل بين ِفـَرق ال�ّسـيعة، 
نلّخ�س وجهات  ان  ويمكن  ـــّنة.  ال�سُّ من  ُقـــــربا  والأكـثـر 

نظر الزيديين على الـّنحــو التالي:

IV ,R. Strothmann,art.al Zaidiyya،E.I 1) �س 1264 – 1266، مجلد(

182 / 1 :،Lammens،Syrie
اأمين: فجر / 272 – �سحى: 3 / 275 – 276

ابو زهرة: مذاهب: 1/ 54-50

 136-135 Laoust،schismes، P
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ي�ستولي  فاطمة  �ساللة  من  متحّدر  لأّي  ال�سلطة  توؤول   -
عليها بقوة ال�سالح. وبالتالي ل خالفة بالرث.

الفي�س  - ويرف�سون  الإمـــام.  في  اللهي  ال�سّر  ي�سعون 
ال�ستثنائي لأيِّ جزٍء من النور الإلهي في اأّي �سخ�س بعينـه 

من اأبناء علي.
ل يقبلون اأي علم خفّي لالأئمة، فهو يجب اأن يكون لديه  -

المعرفة ال�سرورية.
 ل يوؤمنون بوجود المام الغائب. -
يرف�سون فكرة المهدي المنتظر وباإماٍم �سوف يعود )1(. -
يرف�سون �ستم ابي بكر وعمر ويقبلون خالفتهما. -
زواج  - يبيحون  ل  انهم  كما  المتعـــــّدد  الزواج  يمنعون   

المتعة.
يقبلون بوجود اإمامين بوقت واحد في مكانين مختلفين. -

بح�سب بع�س ال�ســـيعة، الزيديون مذهــــٌب على ِحـــده، 
جميع  في  ولكن  وال�سيعة،  والخوارج  ّنة  ال�سُّ عن  م�ستقّل 

الحوال ل ُيمكننا نكران الت�سّيع ال�سيا�سي للزيدية.
هذه  مو�سوع  يفيدون  ل  الزيديين  فــان  يكن،  مهما 

)1) ابو زهرة:مذاهب: 2 / 503- 504



ععشلا ومشتـتلاو ّي 37وم

الجغرافي  الإطار  عن  بعيدة  دوًل  يوؤلفون  لأنهم  الطروحة 
المق�سود.

ب- الإ�سماعيلية: من ا�سم اإ�سماعيل ابن المام ال�ساد�س جعفر 
ال�سادق. ومنهم فرقة �ُسّميت بالح�سا�سين لكون رجالها- 
للتكّيف  قالعهم  في  المخدرات  يتعاطون  ُيـقـال-  فيمـا 
باإ�سماعيل  ال�سماعيليون  يعترف  المهّمات.  تنفيذ  مع 
كاآخـر اإماٍم مرئي، فهــو المهدي الذي �سوف يعود يومًا 
لإقامة العــدل في هذا العالم. بعد اإ�سماعيل المتوفى �سنة 
145هـ، هناك �سل�سلٌة ل تنقطع من الأئمة ينقل فيها الأب 

لالبن البكر الجانَب اللهي ويكملون الدعوة.
النحـو  على   )1( الإ�سماعيلية  الحكام  نلخ�س  ان  يمكن 

التالي:
لي�س هلل اأي و�سف، ل يدركه العقل، غير مفهوم، يمّثـل  -

العقل الكّلي من خالل اأمره.
خْلق الكون: لقد خلق العقُل الكّلي النف�َس الكونية، اي  -

كّونت  التي  الّولية  المادة  بدورها  انتجت  التي  الحياة، 
العقل.  من  اأ�سكالها  اأوامــر  متلقّية  والكواكب  الر�س 

588 – 587 / II جزء – E،I.ا�سماعيلية art :1) هوار(

ح�سي: ا�سماعيليون �س 41- 44
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كائنان بدائيان ُوجدا اإذن همــا: المكان والزمان.
ـطة تنتج حركات الكواكب والعنا�سر.  - خم�سة كائنات نا�سِ

النف�س  قبل  من  ال�سرورة مختبراً  وكان الن�سان من باب 
الكونية ليقترب من العقل الكّلي عن طريق اكت�ساب العلم 
الكامل. والُو�سوُل اإلى هــذا الهدف يقوُد اإلى اإيقاف كّل 

حـركة. 
ولكن باأي و�شيلة يُكت�شُب العلم؟

النبياء:  - اأّما  المام.  دور  ياأتي  هنا  العلم:  اكت�ساب  نحو 
التج�سـيـد الر�سي  مو�سى و عي�سى ومحمد، فقد كانوا 
للعقل. وانتقلت هذه الميزة لالأئمة الُمتوالين الذين ف�ّسروا 
المكّلف  وهو  ن�سرها،  على  الحّجة  ي�ساعدهم  العلم. 

باعطاِء الأثبات لدعـوة المام والداعية.
حاَل  - تعني  الجنة  الأنُفــــ�س:  وَقـــَدُر  الآِخـر  العاَلم 

يعني  بينما  الكامل،  العلم  اإلى  و�سلت  التي  الأنُفــ�س 
بالجحيم  نف�س  اأي  على  ُيحكم  ل  الجهل.  الجحيم 
�س،  الّتـقـُمّ خالل  من  الر�س  الى  تعود  فهي  البــدي، 
للخروج  ال�سرورية  العلوم  الع�سر  اإمام  من  تتعلم  اأن  اإلى 
ـََمـثُّـــل كل الخلق  ت اإّن  اإلى الجنة.  من الجحيم والم�سير 
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بالعـقل الّكلي �سيجعل ال�ّســــــّر يختفي. 
قبل النتقال اإلى المجموعة ال�سيعية الثالثة الأ�سا�سية، يبدو 
لي اأّن من ال�سروري التوقف عند فرقتين من الإ�سماعيليين: 

القرامطة و الدروز.
ا�سم زعـيٍم  ُم�ستّق من  الفرقـة  القرامطة)1(: وا�سُم هـذه   - 1
ُولدت  وقـــد  قـــرمــط.  حمدان  ا�سمه  اأّن  قيل  للحركة، 
هذه الحركة من رِحـم الإ�سماعيلية. وهي حركة ا�ستغّلْت 
ال�سرعـّيَة العَلويّة ل�سالح نظام اجتماعي مبني على تف�سير 

« نوعًا ما للمنابع القراآنية. »�شـيوعيٍّ

الإ�سماعيلية في  اأي�سًا من  الدروز)2(: هو مذهب م�ستقٌّ   -2
-365 )�سنة  اهلل  باأمر  الحاكم  الفاطمي  الخليفة  ع�سر 

386 هـ /975 – 996 م( وباأمره وتنظيمه. 
ق  الّتطرُّ ال�سعب  من  ولكن  الخا�سة.  مبادئهم  وللدروز 
وب�ســبب  المعـتـَقـــد  �ســـــّرّية  ب�ســبب  المو�سوع  هذا  الى 
)الُعـــّقــــال(.  هــــم  بمعرفتــه  معّينــٍة  نخبٍة  اخت�سا�س 
المـذهــب  هــذا  اأّن  ب�ســدق  اإجماًل  القول  ُيمكـن  ولكـن 

l.massigon, art.Karmates: E. I :1) للتعّرف الى احكام القرامطة راجع(

 650-B  647 2، �سI،II طبعة M.G.S HODGSON،art Duruz 2) لمزيد من التفا�سيل، راجع(

.A،B



40

َمبنيٌّ على الإيمان بالحاكم كاآخر تج�سيد هلل على الر�س . 
ول يقبل الدروز اأنه مات، بل يقولون اأّنــه اختفى و �سيعود 

يوما ما على طريقة المهدي.
يقول  الــذي  ال�سيعي  المذهب  هو  ع�سرية)1(:  الثنا  ج- 
وينتهون  علي  مع  يبداأون  ع�سر،  الثني  الئمة  بت�سل�سل 
الزمان  نهاية  في  و�سيعود  غـاب  الذي  المهدي  بمحمد 

ليمالأ الر�س عدًل كما ُملئْت ُظلمـًا.

 CL.HUART.art. Ithna ashariyya   600 A،B599 س� II،I 1) طبعة(
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�سجرة الأئمة الإثنى عـــ�سر عــند الإثنى عــ�سريين:

1. علي ) المت�فى �سنة 40هـ / 661 م( 

3.الح�سين )المت�فى �سنة 61هـ/680 م( 

5.محمد الباقر)المت�فى �سنة 114هـ/731 م(  

7.م��سى الكاظم)المت�فى �سنة 183هـ/799 م( 

8.علي الر�سا)المت�فى �سنة 202هـ/818 م( 

9.محمد الج�اد)المت�فى �سنة 220هـ/835 م( 

10.علي الهادي)المت�فى �سنة 254هـ/868 م( 

11.الح�سن الع�سكري)المت�فى �سنة 260هـ/874 م( 

4.علي زين العابدين)المت�فى �سنة 95 هـ/712م( 

6.جعفر ال�سادق)المت�فى �سنة 148هـ/765 م( 

2.الح�سن )المت�فى �سنة 50 هـ/669 م (

زيد  الزيدية 

ا�سماعيل  ال�سماعيلية 

12.محمد)المهدي المنتظر( 
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يجعلون  لأنهم  بالإمامّية،  اأي�سًا  ع�سـرّيون  الثـنا  ــّمي  ُي�سُ
الإمامـَة اأ�ساًل من اأُ�سول الإ�سالم )التوحيد، النبوة، الإمامة(.
اإن الثني ع�ســريين م�ســلمون موّحـــدون، يوؤمنون بكل 
ما ُبّلغ من اهلل عـلى ل�ســان النبّي. ومن ال�سروري طبعا التركيز 

على بع�س النقاط في عقيدتهم:
الكون.  للحفاظ على نظام  اأ�سٌل �سروري  الإمامة: هي  اأ- 

زمانه،  في  الف�سل  وهو  النبي،  �ُساللة  من  هو  والمام 
الدينية  �سوؤونها  ويدير  الموؤمنين،  راأ�ــس  على  موقعه 

والزمنية.
المالئكة  خالل  من  اهلل  مع  روحيٍة  عالقٍة  على  والإمــام 
الذين يدخلون بيته يحملون الإر�سادات من المالك جبرائيل 
ال�سيعة  عـقـيدة  لي�س من  هــذا  اأّن  الوا�سح  ! ومن  ]كــــــذا 

الإمامّية )المهاجر([.
والإمام هو حامل الر�سالة ومالك الر�س المنتقلة الى اآل 
النبي كاإرٍث من اهلل ]كـذا ! وهـذا ك�سابقه )المهاجر([. بعد 
موت المام فانه ُيغ�ّسل من قبل المام التالي )عادًة ابنه الذي 
راأ�س  على  ر�سالته  اإليه  ينقل  الذي  الميزات(  نف�س  له  تكون 

الطائفة.
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ر�سالة  لإتمام  اللهي  النور  تلّقى  لأنه  المــام:  ع�شمة  ب- 

النبي، يجب ان يكون المام مع�سومًا طوال حياته، واّل 
فانه ي�سبح بحاجة ل�سخ�س اآخر للحفاظ على ال�سرعية.

الّلقب  فاأ�سبح  اهلل.  ِقــَبـــل  من  الموّجه  هو  – المهدي:  ج 

بالقانون  �سخ�سيًا  ليحكم  �سيعود  الذي  الغائب،  لالمام 
العقيدة  من  اأ�سا�سيا  جزءاً  ُتـــكّون  الفكرة  هذه  اللهي. 

ال�سيعية. هي نوع من الأمل بالتعّلق بفكرة المحّرر.
قدوم  مع  الب�سرية  من  لجزٍء  عودة ج�سدية  الّرجعة: هي  د- 

الذين  بعقاب كل  الرجعة  ُتتبع هذه  و�سوف  ؛  المهدي 
بالنوم  عليهم  ُيحكم  و�سوف  الأئمة،  معاملة  اأ�ساءوا 

البدي حتى نهاية العالم.
هـ- الَغـْيـبَة: بما اأّن الر�س بحاجة دائما لإمام لإقامة النظام، 

اإّنـه  ؛  الغيبة  لفكرة  تقود  ع�سر  الثاني  اإلى  الو�سوَل  فان 
على  الكبرى. وهو  غـيبتة  واإّنها  اليام،  في هذه  غائب 

اطالٍع بكل ما يجري على الر�س، و�سوف يعود.
غير  تعريٌف  وهو   ! ]كـذا  ما:  ب�شيء  الثقة  قّلة  هي  التقيّة  و- 

دقيق. كما اأّن التقّية لي�ست من �سوؤون العقيـدة، بل هي 
ُحكٌم ثانويٌّ في مقام الَحَرج، كما اأّن المتعة اأي�سًا لي�ست 
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من العقيدة )المهاجر([ . اإّنها فرع �سيعي يعني ال�سماح 
ال�سطهاد  اوقات  في  الخا�سة  اآرائهم  باخفاء  لل�سيعة 
ال�سيعي. التاريخ  متابعة  �سعوبة  هنا  ومن  والظلم، 

]بو�سف الموؤلف موؤّرخًا كان ينبغي اأن ليح�سر �سعوبة 
تتبُّع التاريخ ال�سـيعي بهــذا ال�ســبب الَمـزعـــوم. هنــــاك 
لطويّــة الحتكاريّة  قبـل هــذا بكثيـر جـداً الذهـنـّية ال�سُّ

للمعرفة التاريخّية )المهاجر([. 
لفترٍة  التعاقدي  الــزواج  يقبلون  الماميين  اإّن  المتعة:  ز- 

محّددة لوجود اإجماع على المتعة و�سك في منعها. 
الن�سيرية.  وهو  ال�سيعّية  الثالثة  المجموعة  لهذه  فرٌع  يوجد 
وهم طائفة �سيعية متطّرفة )1( وقد ا�ستّق ا�سم الن�سيريين من محمد 
والحادي  العا�سر  المامين  وباب  �ساحب  الفهري،  ن�سير  بن 
الن�سيريين  اأن  يّدعي  فاّنـه  الِعـْبـري،  ابن  اأّما  ال�سيعيين.  ع�سر 

اتخذوا ا�سمهم من بلدة تدعى )ن�سريّه( قرب الكوفة.
علي  اإجــالل  في  المبالغة  على  الن�سيرية  العقيدة  تقوم 
وذّريته. فعليٌّ بح�سبهم هو تج�سيد هلل، وهو خالد من خالل 

طبيعته اللهية.

.L.Massignon،art ن�سيري .I طبعة ،A-B.III 103 1) لتفا�سيل اكثر: �س(
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علّي  من  موؤلٍف   )1( اإلهـيٍّ بثالوٍث  الن�سيرّيـون  يقول 
ل  هكذا  )الباب(.  و�سـلمان  )ال�سـم(  ومحمــد  )الجوهر( 
�سلمان،  خلق  والنبي  محمد،  خلق  فعلي  ك:  التفكُّ يفترق 
 ! ]كـذا  العالم.  خلقت  اخرى  كائنات  خلق  بدوره  الذي 
ول�سنا نعرُف م�سـدراً لهـذا الكالم. اإل اأن يكون قـد اأخـذه 
عن اأحـد الم�ست�سرقين. وربما ورَد في بع�س كتبهم الخطّية. 
المالحظة  هذه  عقيدتهم.  من  اأنه  القول  يمكن  ل  ولكن 

تن�سحب على بع�س ما �سياأتي )المهاجر([
 ويتقبّل الن�شيريون))):

التقّم�س  -
الحياة الأر�سية الواحدة  -
تاأويل القراآن  -
ا�ستعمال الخمر -
�ستم الخلفاء الرا�سدين  -
خال�س القمر وال�سم�س  -

)H.lammens، I (1 �سوريا / 184، بول�س: لبنان / 265

)2) محمد يحيى الها�سمي: الن�سيرية في �سوريا الحا�سرة. العرفان.المجلد 38 / 869-868
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ويرف�شون:

الحج -
الجنة -
ال�سالة -

اأُلصول العربّية للتشّيع
منذ ان اتخذ الت�سّيع مكانه كمذهٍب اإ�سالميٍّ له �سخ�سيــُّتـه، 
اأُخذ عليه انه جواٌب فار�سي في قلب ال�سالم، بعد ف�سِل كلِّ 

مقاومة خارجية امام انطالقة ال�سالم ال�ساب.
ولقد تطّرق عّدة موؤّرخين لهذه الم�ساألة و ت�سّعبت اآراوؤهم.

ال�سالم،  مثل  كان  الت�سّيع  فان   ،Goldzeiher بح�سب 
عربي المولد والبيئة )1(.

هل يمكن القبول بهذه النظرية؟

فقد  والتاريخ.  الحديث  على  مبنيٌّ   Goldzeiher راأُي 
النبي رابتًا على كتف علي وهو يقول له  اأبو ذّر: راأيت  قال 
»من يحبنا هو العربي ومن يكرهنا هو العلج« )2(. كما اأّن الإمام 

)Goldzeiher (1: العقيدة وال�سريعة.ترجمة / 205.

.47 / II 2) الديلمي: ار�ساد(
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ال�سادق يقول ان الها�سميين وال�سيعة كانوا عربًا )1(.
اأّمـا المعطيات التاريخية لالأ�سل العربي لل�سيعة فهي:

كانوا  حروبه  في  �ساعـدوه  الذين  علي  اأن�سار  معظم   -1
�سخ�سية  لأي  وجود  ول  والعراق،  الحجاز  من  عـــربًا 

اإيرانية كبيرة اأو اأي قائد اإيراني كبير بينهم.
2-كل الذين كتبوا للح�سين لمطالبته بالقدوم الى الكوفة �سنة 
60 للهجرة بح�سب ابو مخنف)2( كانوا من قادة القبائل 

العربية القاطنين في الكوفة.
ـَرد الُخــــزاعي، قائد التّوابين،  3- كان اأن�سار �ســليمان بن �سُ
القبائل، والكثيرون منهم  العراق، عربًا من كل  عربًا من 

من الُقـــــّراء، مع غياب تاٍم للموالي )3(.
4- كانت خرا�سان حتى بداية التو�ّسع العّبا�سي اأر�سًا للعديد 
من النا�س واأي�سـًا اأر�سـًا للقلوب الخاوية، )يجب ان ننتظر 
�ُسـّنة.  واإما  وثنين  اإما  الإيرانيون  وكان  لملئها(  المر�سلين 
فيما كانت قم المدينة ال�سيعية االوحيدة ُبعيد ال�سنة 83هـ. 
وقد بناها عرب الكوفة. ]بل اإّن و�سـط اإيران، الذي مركزه 

.166 / VIII 1) الكليني:الكافي(

)2) ابو مخنف:في مقتل المام / 18.

 H.lammens:«les perse du liban».M.U.S.J 194 / ال�سيعة والخوارج:Wellhausen (3(

   : H.Lammens 778-772 23- 29، العنا�سر الفار�سية في لبنان والم�سرق / 633 – 639 و /
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مدينة كا�سان، كان كّلـه �سيعيًا اإمامّيًا )المهاجر([.
5- الأ�سل العربي ل�سيعة لبنان ؛ وان كان عّدة موؤرخين قــد 
نفكر  يجعلنا  مما  لهم،  فار�سي  ن�سـٍب  ا�سطناَع  حاولوا 
بالُفــر�س الذين زرعهم معاوية في الُمــُدن اللبنانية. وبعد 
نقا�س مع الأب lammens، راأى في القبائل العربية في 
جنوب لبنان )عاملة، لخم، جذام( اأجـــداد متاولة لبنان.

 .)1( للت�سّيع  العربية  االولدة  ذلك  من  ن�ستنتج  ان  يمكن 
�سفوف  في  اآخرين  وغرباء  ايرانيين  دخوَل  ُيبعـُد  ل  وهذا 
ال�سيعة في ال�سنوات الاّلحقة. فبالن�سبة لاليرانيين هناك نقاط 
بفكرة  الفر�س  فتعلق  ؛  ال�سّيعي  المذهب  من  تقّربهم  عديدة 
بالعتقاد  يقابله  ما  ُوِجـد  المتوارثة والحق اللهي،  الملكية 
بالمام. من ناحية اخرى، يوجد ُكـــرٌه من قبل الفر�س تجاه 
ُعَمر هادم اإمبرطوريتهم؛ كما يوجد قرابـة بع�س ال�سيعة من 
جرد  يزد  ابنة  من  الح�سين  )زواج  الفار�سية  الملكية  العائلة 
العربية  الر�ســـتقراطية  العالقات  ذلك  الى  اأ�سف  الثالث(. 
مع ال�سعوب الخا�سعة لهم، هذه العالقات اأّدت الى انتقال 

ال�سعوب المظلومة الى الت�سّيع.
الت�سّيع هو »ق�سّية العرب مع عائلة عربية«: Revue historique�س320،   ،c.cahen )1) بح�سب 

.1963
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كـلُّ هذا ل يكفي. لأننا نريد ان ُنحــــّدد هوية ال�سيعة على 
ال�سعيد القَبلي. هل يمكننا ذلك بعد معرفة اأُ�سولهم العربية 

اإن كانوا يمانيين ام قي�سيين؟

الشيعة: يمانيون أم قيسييون؟

قبل ختام هذا الف�سل، يبدو لي اأّن من ال�سروري تحديد 
تكون  لن  المحاولة  لهذه  والنتيجة  للت�سّيع.  القَبلّية  الهوية 
تجاه  للقبائل  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  لعدم  نظراً  تقريـبـّيـة،  اإّل 
التي تجعُل  ية  ال�ّسـخ�سّ للعديد من الأ�سباب  الُحّكام، ونظرا 
الكثير من النا�س يتركون فريقًا لاللتحاق بغيره. ُي�ساف الى 
التي وجدُتها في تحديد هوية حوالي ثالثين  ال�سعوبة  ذلك 

من اأ�سحاب الأئمة.
مهما يكن، فاإّن هذا التحديد �سوف ياأخذ عـّدة اأ�سكال، 
ال�سعب جداً  اأن تقود عملنا  نهايٍة جزئيٍة، يمكن  اإلى  َل  لي�سِ
خالل  من  اإي�ساحه  نحاول  الذي  المذهبي،  الم�ستوى  على 

و�سعه على الُم�ستوى القَبلي. 
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اأّما مراحل تحديد الهوية فهي:

اأن�سار الأئمة. -
�سيا�سة القبائل ومواقفها تجاه علي ومعاوية. -

الشعراء الشيعة من القرن الرابع للهجرة:

اأن�سار الأئمة: نبداأ باأن�سار الإمام علي)1( الذين اآزروه قبل 
اإمامته وبعدها وفي معاركه في الجمل و�سفّين:

قي�شييمانيال�شمالرقم

×اأبو ذّر 1
×عّمار بن يا�سر2
×المقدادبن ال�سود3
×حجر بن عدي4
×مالك ال�ستر 5
×�سعد بن عباده6
× قي�س بن �سعد بن ُعباده7
×�سعد بن �سعد بن عباده8
×خالد بن معّمر9

×معقل بن قي�س الرياحي10
×�سبث بن ربعي11
×زيد بن الرقم12
×�سالح بن حنيف13
×البراء بن عازب14

)1) ذكرت هذه ال�سماء في تاريخ الطبري III، مروج الم�سعود ي)اأ( و )ب( ؛ تاريخ اليعقوبي II، وقد 

تّم التحديد من خالل ا�ستعمال: الك�سي: الرجال، الزركلي: اعالم، كّحاله: قبائل.
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قي�شييمانيال�شمالرقم

×عبداهلل بن بديل15
×عثمان بن حنيف16 
×�سريح بن هاني17
×عمروبن مح�سن 18
×عمرو بن الحمق 19
×عدي بن حاتم 20
×�سعيد بن قي�س 21
×بالل الن�ساري22
×�سعد بن م�سعود 23
×عبداهلل بن عبا�س24
×حكيم بن جبلة 25
×الوليد بن جابر 26
×�سعد بن مالك الخدري27
×عقبة بن عمرو بن ثعلبة28
×رفاعة بن رافع29
×يزيد بن هجية التميمي30 
×مالك بن ربيعة 31
×جرير بن عبداهلل 32
×الحنف بن قي�س 33
×مالك بن التّيهان34
×�سع�سعة بن �سوحان 35
× اأبواأيوب الن�ساري36
×خزيمة بن ثابت37
×قي�س بن عبيد38

299
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معاوية،  لأن�سار  بالن�سبة  المحاولة  بنف�س  قمنا  اذا  بالمقابل 
فاإننـا نح�سل على الإح�سـاء التالي:

قي�شييمانيال�شمالرقم

×حبيب بن م�سلمة الفهري1
×اأبو العور ال�سلمي2
×الوليد بن عقبة 3
×ذو الكالع الحميري4
×ب�سر بن ابي اأرطاأة5
×عبد الرحمان بن خالد بن الوليـد6
×عبيد اهلل بن عمر بن الخطاب7
×عمرو بن العا�س8
×حـمرة بن مالك الهمداني 9

×�سرحبيل بن ح�سنة الكندي10
28

اأّمــا بالن�سبة للخوارج:
قي�شييمانيال�شمالرقم

×عبداهلل بن وهب الرا�سبي1
×الخّريت بن ر�سيد ال�سامي2
×ا�سر�س بن عوف 3
×هالل بن عنفة 4
×ال�سهب بن ب�سر 5
×�سعيد بن قفل6
×ابو مريم ال�سعدي7
×م�سعر بن فدكة 8

26
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ن�ستخل�ُس من هذه الجداول الثالثة ما يلي:
بغالبيتهم  كانوا  علي  اأن�سار  فاإن  الّول  الجدول  بح�سب 
يمانيين. فمن اأ�سل 38 �سخ�سّية، كان 29 منهم يمانيين و 
9 قي�سيين. وبح�سب الجدول الثاني، فانه ياأتي ليدعم نتيجة 
من  �سخ�سيات  ع�سر  هوية  ُيحـــــّدد  اأنه  حيث  من  الّول 

اأن�سار معاوية كان من بينهم 8 قي�سيين ويمانيين اثنين فقط.
�سفوف  - في  القي�سيين  اأّن  فكرَة  الثالث  الجدوُل  يوؤّكـــُد 

علي لم يكونوا على ما ُيرام في هذا المحيط. واأنهم كانوا 
ينتظرون فر�سًة لالن�سحاب والبتعاد عن الهيمنة اليمانية. 
لقد كانوا منجذبين اإلى �سخ�سية المام الذي ناأى عن اأي 
ان  يمكن  التحكيم  وبعد  اأثناء  بهم  فتع�سّ قبلي،  ت�سنيف 
قاطعًة  لحظَة  �سفّين  كانت  لقد  النحو.  هذا  على  ــر  ُيف�سَّ
بغالبيتهم(  )يمانيون  لعلي  الحقيقيون  فالن�سار  بامتياز، 

بقوا الى جانبه.
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الح�سول  - فيمكننا  الح�سن)1(،  المام  لأن�سار  بالن�سبة  اأّما 
على الجدول التالي:

قي�شييمانيال�شمالرقم

×قي�س بن �سعد بن عباده1
×�سعد بن م�سعود2
×عمرو بن �سلمة3
×محمدبن ال�سعث4
×�سليمان بن �سرد 5

41

 أنصار الحسين:

مع ُم�شلم بن عقيل في الكوفة:

قي�شييمانيال�شمالرقم

×�سليمان بن �سرد 1
×الم�سّيب بن نجبة 2
×رفاعة بن �سّداد3
×هاني بن عروة 4

31

في الب�سرة: وهــذه لم تكن مدينة يمانّية، ومع ذلك فقـد 
تمّكن الح�سين من الح�سول على اأن�سار منها. ولكن من بين 
القبائل القي�سية ذات الميول الخوارجية: تلك حال مالك بن 

.188 -182 / II :214 – تاريخ الطبري: 4 / 201، طه ح�سين: الفتنة / II :1) تاريخ اليعقوبي(
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م�سمع ال�سيباني البكري)1(.
اإن تحديد الهوية القبلية لل�سيعة ت�سبح �سعبة في هذه الفترة 
من التاريخ ال�سالمي ب�سبب ال�سيا�سة البهلوانية التي مار�سها 
الى  القبائل  بغالبية  الفوز  بهدف  المت�سارعان  المع�سكران 
جانب ق�سيته. كان ال�سيعة الواثقون من اليمانيين يريدون �سّم 
القي�سيين الى ق�سّيتهم ؛ والعك�س �سحيح بالن�سبة لالأُمويين. 

و�سوف نو�سح ذلك من خالل الجدولين التاليين)2(:
قي�شييمانيتّوابونالرقم

رد 1 ×�سليمان بن �سُ
×الم�سّيب بن نجبة 2
×عبداهلل بن وال3
×رفاعة بن �سّداد4
×عبداهلل بن �سعد بن نفيل5

32
قي�شييماني اأ�شحاب الإمام زين العابدين Qالرقم

×�سعيد بن الم�سّيب1
×جابر بن عبداهلل الأن�ساري 2
×عامر بن وائلة )الكناني(3
×�سعيد بن جبهان )الكناني(4
×محمد بن جبير بن مطعم5

 .226 / II :1) معجم كحّالة(

 /  III الم�سعودي:  التوابين.مروج  انتفا�سة  اعقاب  في  المت�سارعين  الفريقين  الجدولن  يمثل   (2(

 . 94-93
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قي�شييماني اأ�شحاب الإمام زين العابدين Qالرقم

×القا�سم بن عوف6
×حبيب بن ابي ثابت7
×�سلمه بن دينار8
×اأُبان بن تغلب9

×همام بن غالب10
×�سعيد بن جبير11
×عبداهلل بن عطا12

111
قي�شييمانيفي مع�شكر ابن زيادالرقم

×الح�سين بن ُنمير1
×�سرحبيل بن ذي الكالع2
×اأدهم بن مخارز3
×ربيعة بن مخارق4
×جبلة بن عبد اهلل5

32

بالرغم من ال�سعوبات التي واجهناها في تحديد ُهــــوّيـة 
ح�سلنا  التي  النتيجة  تبقى  الُم�ستماَلــة،  ال�سخ�سيات  كّل 
المام  ففترة  كبيرة.  اأهمّيٍة  على  تقريبية،  تُكن  وان  عليها، 
الرابع كانت تمتاز بغالبية قي�سية كبيرٍة جــّداً في اأ�سحابــه، 
القبلي  ال�سراع  خالل  من  الحدث  هذا  نف�ّسر  ان  ويمكن 
ي�ستندون  ال�سورّيون  الأُمويّون  كان  الع�سر، حيث  ذلك  في 

ب�سكل عام على اليمانيين ال�سوريين لتقوية موقعهم.
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اأ�شحـاب المام الخام�س محمد الباقر:

قي�شييمانيال�شمالرقم

×محمد بن م�سلم الثقفي1
×الكميت بن زيد ال�سدي2
×�سلمة بن كهيل3
×الحكم بن عتيبة4
×حمران بن اعين5
×جابر بن يرد الجوفي6
×حجر بن زائدة7
×عبداهلل بن �سريك8
×بريد بن معاوية العجلي9

×زرارة بن اعين10
×ليث بن البختري المرادي11
×ال�سيد الحميري12

93

اأ�شحاب الإمام ال�شاد�س جعفر ال�شادق ))).

قي�شييمانيال�شملرقم

×بريدة العجلي1
×زرارة بن اعين2
×محمد بن م�سلم الثقفي3
×محمد بن علي الحول4
×المف�سال الجوفي5
×ن�سر بن قابو�س 6
×حمران بن اعين7

)1) المجل�سي: البحار – جزء 47 �س 310- 350
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قي�شييمانيال�شملرقم

×�سليمان بن خالد النخعي8
×ثابت بن دينار الزدي9

×ثعلبة بن ميمون10
×ابو بكر الح�سرمي11
×ال�سجع ال�سلمي12
×ال�سيد الحميري13

112

اأ�شحاب المام الكاظم ))) 

قي�شييمانيال�شمالرقم

×علي بن يقطين1
×محمد بن عمير الزدي2
×محمد بن عي�سى3

21
اأ�شحاب المام علي الر�شا )))

قي�سييمنيال�سمالرقم
×محمد بن الف�سل 1
×عبداهلل بن جندب البجلي2
×ا�سماعيل بن �سعد الحو�س3
×احمد بن محمد ال�سعري4
×علي بن الحكم النباري5
×حّماد بن عثمان الناب6
×خلف الب�سري7

)1) بحار المجل�سي جزء 48 –�س 178 – 188 

)2) نق�سه      جزء 49- �س 262
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قي�سييمنيال�سمالرقم
×بكر بن محمد الزدي8
×ابراهيم بن محمد الهمداني9

×�سفوان بن يحي10
82

الثنى  الأئمة  مذهب  اأن�سار  هوية  تحديد  ُمهـّمـة  اإّن 
ع�سريين بداأت م�ستحيلة. فال�سخ�سيات الم�سنفة في كتاب 
َير الم�ستعملة، لم ت�ستطع الجابة  بحار الأنوار)1(، وُكـُتـب ال�سِّ
والهادي  )الجواد  الثالثة  لالئمة  بالن�سبة  اأما  ال�سوؤال.  على 
�سخ�سيات  خم�س  هوية  تحديد  اأمكن  فقد  والع�سكري( 

وكانت كّلها يمانّيـة.
قي�شييمنيال�شمالرقم

×اأيوب بن نوح بن دّراج1
×اأبو القا�سم اإدري�س القّمي2
×�سالح بن محمد الهمداني3
×نا�سر بن محمد الهمداني4
×عبداهلل بن جعفر الحميري5

5

)1) بحار المجل�سي جزء 50 –�س 106 ،194، 216 ،310
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ن�ســتخل�س من هـذا كّلـه اأنه من بين اأن�سار الئمة المائة 
يمانيين،  منهم كانوا  ثمانيٌة و�سـبعون  �سخ�سية،  واثنى ع�سر 
�سـبعين  اأّن  بالنتيجة  لنا  يعني  ما  قي�سيين،  وثالثون  واأربعٌة 

بالمائة من المحيطين بالئمة كانوا يمانيين.
م�ستوى  على  الم�سكلة  ُطرحُت  لقد  القَبلية:  ال�سيا�سة   -2
التزام  لأن  بها،  الم�سكوك  النهايات  ذوي  ال�سخ�سيات 
وال�سخ�سيات  الجماعة.  التزام  عن  مختلف  ال�سخ�س 
فمن  النا�س،  بكّل  ــرت  اأّث قد  ومعاوية  بعلي  المحيطة 
المعقول ان عّدة �سخ�سيات قد اتخذت مواقف مختلفة 
الم�ساألة  نتفّح�س  ان  الآن  �سنحاول  قبائلها.  مواقف  عن 
القبائل حـيال  ف  ت�سرُّ من زاوية مختلفة، مرتكزين على 

الق�سية ال�سيعّية.
من ال�سعب ر�سـم خط بياني للقبائل في عالقـتها بالت�سـّيع، 

لأن مواقفها المتاأثرة بعـّدة دوافع كانت غير م�سـتقرة. 
بداية  الت�سّيع:  بداية  بفترة  مح�سوراً  �سيكون  فالبحث 
يمتـــدَّ  ان  البياني  للر�سم  يمكن  ومعاوية.  بين علي  ال�سراع 
في  تراكميٍّ  بنحـٍو  ارتكاز  كنقطة  ال�ستنتاج  هذا  اخذنا  اإذا 

الأق�سام الخرى.    
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تجاه  القَبلي  الموقف  تحليَل  التالي  عــمُلــنا  �سيكون   
الى  الو�سول  ابتغـاَء  الأمـر،  لزم  اإذا  ذلك  ومناق�سة  الت�سّيع، 
بداية ما يمكن ت�سميته خطًا بيانيًا للعالقة القّبـلّية - ال�سـيعّية. 

اأ- حول اليمانيين الموؤيدين لعلي: 

لقد رّكز معظم الموؤرخين الذين عالجوا هذه الم�ساألة على 
الطابع اليماني للت�سّيع. كانت تلك حال حّتي وزيدان. وكان 
ل�سببين  التيار  هذا  لتلّقي  تهيئًة  اكثر  كانوا  اليمانيين  اأّن  يبدو 

اأ�سا�سيين فيما يبـدو، همــا:
القائلين  الن�سارى  من  ال�سالم  قبل  كانوا  لقد  الأول:   -
بالطبيعة الواحدة للم�سيح، فجذبهم الت�سّيع من حيث اأن 
القائلين  الم�سيح عند  مفهوم المام كان قريبًا من مفهوم 

بطبيعته الواحدة.
الطابع  على  تعــّرفت  اأماكــن  من  اأتـوا  اأّنهــم  الثانــــي:   -
ال�سيا�سي والروحي للملكـــّية. فمن هنا بدْت لهم ـفكرة 

الإمامة مقبولة.
على  ت�ساعدنا  اأن   )1( الكوفة  في  ال�سيعّية  لالقامة  ويمكن 
هــــذا ال�سعيد. فالقبائل التي كانت ت�سكنها كانت يمانّية في 

)1) كان الكوفيون كثرا مع علي في �سفّين: مروج الم�سعودي )A( II، �س 367.
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في  نف�ســه  ال�ستنتاج  اإلى  ن�سَل  اأن  يمكن  كما  )1(؛  غالبّيتها 
حم�س، التي كان ي�سكنها اليمانيون، والّتي كان �ُســـــّكانها 
في �سفوف علي في �سـّفـيـن. ]كــــذا !، وهذا خطـاأٌ فادٌح 
جــّداً بالتاأكيـد. فـلـقـد كانت ِحْمَيـر يمانّية بالفعـل، ولكّنها 
كانت عماد ع�سكر معاوية، ولي�س علّي، في �سفين. وهذا 

ينفي ال�ستنتاج التالي )الُمهاجر([.
لقد كانت غالبية اليمانيين اإلى جانب علي في �سفّين )2(. 
وقــــد اأعلن معاوية عن نّيته النتقام من اأ�سرافهم اأمام عدي 

بن حاتم )3(.
فات  وت�سرُّ مواقف  تحديد  الى  عام  ب�سكل  تو�سلنا  لقد 

القبائل تجاه الت�سّيع على النحــو التالــي: 
راع، اأي يوم ال�سقفية، حاول عـرُب  اأ - الأن�شار: منذ بداية ال�سّ

الجنوب اليمانّيون )الن�سار= الأو�س والخزرج( الفوز 
ب�سلطة ما من خالل التر�ّسح للخالفة. ولكـّن غياُب علي 
لن�سعاله بتجهيز النبّي، وت�ساُمن ال�سخ�سيات ال�سمالية 
الخالفة.  اإلــى  بكر  اأبــو  قــادت  الحا�سرة،  )القي�سّية( 

)1) البالذري:فتوح / 276 )طبعة القاهرة Wellhausen ،)1932:ال�سيعة / 160.

.67-66 / IV 189، زيدان:تمّدن / II :2) تاريخ اليعقوبي(

.13 / (A) III 3) مروج الم�سعودي(
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وُيحتمل اأن ُيف�ّسـر تحالف عـرب الجنوب مع علي على 
اأن  ي�ستطيع  والذي  للنبي،  القرب  لل�سخ�س  دعــٌم  اأنه 

ُيطالب بحقوقهم اأمام المجموعة القر�سية.
دعمًا  للقتال  جاهزين  عــلي  حـــزب  مــن  الن�سار  كان 
�سفوف  في  فقط  الن�سار  من  اثنان  يوجد  وكان  لق�سّيته. 
]ولكّن  مخّلد.  بن  وم�سلمة  ب�سير  بن  النعمان  هما  معاوية 
»جاهزين  كــانوا  اأنهــم  اأبــداً  تــعــني  ل  الإح�سائّية  هــذه 
للقتال »مع الإمام Q. بل اإنّـمــا هـم كانوا يُعبّرون بموقفهم عن 

هم من نتيجة يوم ال�شقيفة التي حرمتهم من اأدنى  رف�شهم ِلمـا يخ�شّ

ـة في ال�ُشــلطة )المهاجر([.  ح�شّ

ال�سوري في �سفّين. ولقد  بالجي�س  الن�سار)1(  فتك  لقد 
قادت �سغينة الن�سار الم�ستمّرة تجاه العائلة الحاكمة الأُموية 

ال�ساعـر التغلبي الخطل الى هجائهم في ق�سائده.
خالل  من  المــام،  مع  القبيلة  هذه  كانت  الطائيون:  ب- 

وقد  حاتم.  بن  عـدي  زعـيُمها  اتخذه  الذي  الموقف 
قاتلت بغالبيتها مع علي في معركتي الجمل و�سفّين)2(؛ 
و�سوف يف�ّسـر ت�سّيُعها تحالَفـها فيما بعـد مع الحمدانيين.

)Lammens (1 : حكم معاوية / 400 – 401 

 691 / II 367، كحالة: معجم القبائل / A( II( 2) مروج الم�سعودي(
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بن  ال�سعث  قائدها  مع علي، وكان  ج- كندة:كانت كندة 

مغاير  ب�سكل  موقفهم  على  الحكم  يمكن  ول  قي�س. 
حيال  ت�سرفها  حول  ال�ستفهام  عالمات  من  بالرغم 

التحكيم )1(.وقد قاتلت كندة �سد عبيد اهلل بن زياد.
د- غ�ّشان:انتقلت الى �سفوف ان�سار علي منذ الخالف بين 

جبلة بن اليهم وعمر.ويّدعي طويل )2( اأّن الغ�ّسا�سنة هم 
اأجــداد العلويين.

هـ- بجيلة:كانت مع علي �سنة 37 هـ/657 م وقاتلت مع 

المختار �سنة 67 هـ/ 657 م )3(.
و- خزاعة: قاتلت مع علي �سنة 37 هـ )4(.

ز- مذحج: كانت في �سفّين مع علي تحت قيادة ال�ستر)5(. 

وكذلك   ،)6( الكوفة  في  عقيل  بن  م�سلم  ونا�سرت 
المختار.

وبح�سب  �ــســفــّيــن)7(،  فــي  عليا  نا�سرت  ح-هـــْمـــدان: 

)Willhausen (1 : ال�سيعة... 5 – 7.

.65 / I 2) كحالة: القبائل(

)3) طويل: العلويون / 53-54و253.

)4) كحالة:قباائل / 339 .

.1062 / III معاوية / 118، كحالة:قبائل :lammens ال�سيعة... /105 ؛ : Willhausen (5(

.238 / II 6) طه ح�سين: فتنة(

)Willhausen (7 : ال�سيعة... / 105.
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�سيعية  المهمة  القبيلة  هذه  كانت  فقد   ،Massignon
بالكامل )1( . وقد جهد عليٌّ على �سّمها. 

كانت  فقد  طويل،  بح�سب  ال�سيعّية،  بميولها  تنّوخ:  ط- 

ب لعلي بحيث اأ�سبحت فيما بعـدعلوية)2(. �سديدة التع�سّ
ي- نخع: كانت في �سفّين مع علي )3(.

تقريبا  التابعين  هوؤلء  كل  كان  لقد  مالك:  بن  هْمدان  ك- 

متحّم�سين لعلي واولده. وكان منهم في �سفين اثنا ع�سر 
اأنف�سهم  هم  هوؤلء  ولكّن   ! ]كـذا   .)4( �سفوفه  في  األفا 

الهمدانّيون الذين �سبق ذكرهم قبل قليل )المهاجر( [.

6- القيسيون المؤيدون لمعاوية:

على العك�س، فقد كان القي�سيون في المع�سكر الآخر. مع 
معاوية القائد القي�سي القر�سي بامتياز وممثل ال�سلطة المكّية.

قري�س: كانت بغالبيتها مع معاوية. وكانت مخزوم تحمل 
راية الجي�س ال�سامي في �سفّين)5(.

)Massignon (1: خطط / 16.

)2) طويل: العلويون / 274 – 275.

.1176 / III 3) كحالة: القبائل(

. 126 – 125 .III p ،2-J.Schleifer – w. M ontgomery watt، art Hamdan E. I (4(

)Lammens (5: معاوية / 5-4.
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�سكيم: تحالفت مع المويين)1(.
للخليفة  واعطت  لالمويين)2(،  منا�سرة  كانت  ثقيف: 

ال�سوري واحدا من رجالها الكثر �ُسهـرة: الحّجاج.
ب �سد علي في يوم الجمل )3(  ظبة بن عود: متع�سّ

كما يمكننا ان نذكر اأ�سد بن خزيمة بين اآخرين.
�سعيد  على  حادٍّ  نقا�ٍس  مو�سوَع  الم�ساألُة  كانت  لقد 
القبائل. فمن جهة نجـُد قي�سيين مع علي، ومن جهة اخرى 
هذه  نف�ّسر  ان  يمكن  فكيف  معاوية.  مع  يمانيين  نجـُد 

المواقف المناق�سة ِلما �سبق وبرهّناه؟
ان التناق�سات القَبـلّية، بالإ�سافة اإلى ال�سخ�سيات التي كانت 
مع علي ومع معاوية، كذلك مواقع القبائل، قد لعبت دوراً كبيراً 
في تعقيد ال�سورة. فـقـيــــ�س عـيالن كانوا مع علي، ل ل�سـئ 
اأّمـا تغلب )الجزيرة(  اإل لأّن بني كلب كانوا مع معاوية )4( ؛ 
وبكــر )الجزيرة والعراق( فقـد تّبنتا موقفًا موؤيدا لعلي )5( اأي�سًا 

ل ل�سئ اإل لأّنها كانت قريبة من مركزه في )الكوفة(.

)Willhausen (1: ال�سيعة / 75. 

..119 / Brukelmann: Peaples ،50 / معاوية :Lammens (2(

)3) م�سعودي: مروج )A( II / 375 ؛ المين: فجر �س 267 ؛ كحالة: القبائل III  �س 662.
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حاولوا  فقـد  لعلي،  الموؤيديين  القي�سيين  فان  بالمقابل 
ق�سّية  من  قا�سيا  موقفا  فاأخذوا  �سفوفه،  من  الن�سحاب 
التحكيم، وبذلك عّقدوا مهاّم المام بتحّولهم اإلى خوارج، 
وبتْرِك مكاِنهم للغالبية اليمنية الُم�ساندة لالإمام علي. لقـد كان 
فاأ�سبحوا  لعلي.  ِقـَبـلهم  من  المنطقي  الّتـْرك  من  نوعًا  ذلك 
�سدَّ اليمانيين و�سدَّ ال�سيعة و�سدَّ المويين في حاٍل معًا؛ تلك 

كانت حال تميم )1( و�سيبان وبكر بن وائل.
عندما  الأُمويين  مع  الن�سارى  القي�سيون  التغلبيون  وكان 
ثم  الن�سارى،  مع  مت�سامحة  �سيا�سة  يمار�سون  هوؤلء  كان 
�ساروا �سد المويين بعد اإلغاء معاوية عهده في هذا المجال.

�سبكة  لمعاوية، على �سعيد  الكبير  ال�سـيا�سي  النجاز  اإّن 
عالقاته ال�ســورّيـة، كان في �سيا�سته العـامـَلــة عـلى التحالف 
القطاع  في  الكبيرة  ال�سلطة  ذوي  اليمانيين  ال�سوريين  مع 
امراأٍة  من  بــزواجه  ذلك  الى  ل  تو�سّ وقد  ل�سوريا.  ال�سرقي 
العرب  الن�سارى  مع  الت�سامح  �سـيا�سـة  وبالتزامــه   ، كلبّية 

واإدخالهم في �سووؤن وقـنـوات الدولة. 
فقبائل كلب ولخم )2( قاتلت معه �سد علي والعراقيين.

.119 / Brukelmann: Peaples ال�سيعة... / 75 ؛ : Willhausen (1(

)2) كحالة: القبائل III �س 1012
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غالبية  اأّن  ا�ستخال�س  ن�ستطيع  ُقـلناه  فمّما  يكن،  مهما 
اليمانيين كانوا مع علي، بينما غالبية القي�سيين �ساندوا معاوية. 
اأتيُت  مّما  اأتــت  فقد  ال�ستنتاج  هذا  على  التحّفظات  اما 
مع  لمعاوية  الذكية  ال�سيا�سة  ومن  تعقيدات،  من  ذكره  على 
اليمانيين، كذلك من مكانة علي بالن�سبة للموؤمنين القي�سيين.



69وياتسل ومـعرتلا مواشتلا

الشعراء الشيعة )1) حتّى القرن الثالث للهجرة:
قي�شييمنيال�شمالرقم

×اأبو ال�سود الدوؤلي 1
×ابن مفرغ الحميري2
×عامر بن واثلة 3
×�سديف بن ميمون 4
×مالك ال�ستر النخعي 5
×ابو الهيثم بن التيهان6
×عمربن حارثة الن�ساري 7
×عبداهلل بن ابي �سفيان 8
×�سعد بن قي�س الهمداني 9

×زياد بن لبيد الن�ساري 10
×حجر بن عدي 11
 ×خزيمة بن ثابت الن�ساري 12
×ابن بديل 13

)1) العرفان: ال�سعراء ال�سيعة 1922 – مجلد 7 – �س 91- 96 و 163 – 166 



70

فمن بين اثنين وع�سـرين �سـاعــٍر �سيعي في القرون الثالثة 
الأُولــى للهجــرة، �سبعة ع�سر منهم كانوا يمانيين وخم�سـٌة 

فقط قي�سيين. 
ـر، على ال�سخ�سّيـات  ن�ستخل�ُس بعـد هـذا البحـث الُمخت�سَ
والقبائـل وال�ســعراء، اأّن اليمانيين كانوا بالإجمــال ُمنجـذبين 

نحـو التّيـار ال�سيعي الذي كان قريبـًا ح�ساريّـًا منهـم. 



 التشّيع يف سوريا الّراشدية
ويف سوريا األموية

الت�سّيع  تاريخ  اأو  تاريخ �سوريا  البحث في  الم�ستحيل  من 
القبائل  موقع  درا�سة  بدون  الو�سطى  القرون  في  �سوريا  في 
العربية في �سوريا وعالقاتها مع الت�سّيع. وذلك لإ�ستخال�س 
�سيء ما: لقد كانت �سوريا في القرون الو�سطى كيانًا في طور 
الت�سّكل، فمن ال�سروري فهم ت�سّكلها للو�سول الى التحّول 

الذي �سيطراأ عليها فيما بعد. 
لذلك ومن طبيعة عالقة الت�سّيع مع اليمانيين، �سوف نحاول 

ر�سم �سورة ل�سوريا العربية قبل وبعد الفتح الإ�سالمي.

1- سوريا العربية قبل الفتح:

 لقد كانت الجزيرة العربية الخّزان الب�سري الذي ُيغــّذي 
المنتجع  �سوريا  وكانت  الخ�سيب.  الهالل  ــدوام  ال على 
الإجباري، كما ح�سل بعد انهيار �ســـّد ماأرب، اأو الطبيعي 

الفصل الثاني
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الذي ُتمليه حاجُة البحث عن مراعي جديدة. و�سوف يقود 
هذا وذاك اإلى امتداٍد ِعــرقيٍّ نحو �سمال ال�سحراء العربية منذ 

الع�سور القديمة. 
العهد  في  وم�سر  فل�سطين  بين  عـربيٌّ  �ُسّجل ح�سوٌر  لقد 
الأ�سوري )القرن الثالث ع�سر قبل الميالد(. كما اأن العرب 
عا�سوا في جبل عامل بين جويا وتبنين)1( في ع�سر الإ�سكندر 
الكبير. وكان قطاع غــــــّزة في فل�سطين عربيًا وكان العرب 
يحتلون لبنان )2(. وفي اأواخر عهد ال�سيلو�سيين كانت حم�س 
الع�سر  )3(... وفي  اأُمراء عرب  قبل  ودم�سق محكومتَين من 
ذلك  في  احتلت  التي  الأيطوريين  دولة  نذكر  الروماني، 
الوقت منطقة جنوب و�سرق دم�سق. وكانت حرمون منطقًة 

ُمهّمـًة من البقاع بما في ذلك بعلبك وعنجر. 
قبل  �سوريا  في  العرب  وجود  فاإن  اأمــر،  من  يكن  مهما 
الموؤّرخين.  كل  قبل  من  ومقبولة  دامغة  حقيقة  هو  الفتح، 
لدرجة  المنطقة  هذه  تاريخ  في  وجودهم  يتجّذر  و�سوف 
العربيتين:  المجموعتين  بين  را�سخًة  التفرقة  فيها  �سارت 
ال�سليبي.العرفان،  الإحتالل  حتى  عامل  جبل  الأمين،  ح.  اأريانو�س:  اليوناني  الموؤّرخ  بح�سب   (1(

1968، �س348 

)2) كرد علي: خطا. I �س 63 

)3) اأ.اإ�سماعيل: لبنان �س 43
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مجموعة �سبه الجزيرة ومجموعة �سوريا. وكان عرب �سوريا 
ُمتعالين، ويعاملون عرَب الجزيرة على اأنهم بدو رّحل تفوح 
منهم رائحة تذّكر برائحة التيو�س، وتعزل العطر المتاأّتي من 

الم�سك و�سائر العطور الأخرى المركزة والّزكّية. )1(
يمانيين  كانوا  ال�سوريين  العرب  اأن  الموؤرخون  يّدعي 
وحّتي  واأ�سود   Demombynes راأي  هذا  بغالبّيتهم)2(، 
الراأي في هذه الأطروحة قبل  ُيعتمد هذا  واآخرين. و�سوف 

وبعد الفتح. 
ولقد كّر�س محمد ُكـرد علي في كتابه »خطط ال�شام«بحثًا 
خا�سًا ب�سكان ال�سام، حيث تحّدث عن قبائل عربية وموقعها 
فقط  كانت7  مذكورة،  قبيلة  بين23  ومن  البلد)3(.  هذا  في 

قي�سية و16يمانية: 

)1) الأ�سفهاني: الأغاني VIII �س 138 

)Demombynes (2 : �سوريا �س 14 / اأ�سود: ذخائر �س 136 / حّتي: �سوريا II �س 150

)3) كرد علي: خطط I �س 61 – 67
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   قي�شية    يمانيةالقبيلة   الرقم 

×غ�سان1
×تّنوخ2
×لخم3
×جهينة4
×ذبيان5
×جذام6
×عاملة7
×كلب8
×كنانة9

×بهـرا10  
×طيء11
×كندة12
×حمير13
×همدان14
×اإياد15
×ُعذرى16
×ُزبيد17
ليح18 ×�سُ
×يع�سوب19
×قي�س20
×مّرة21
×ظّبه22
×ربيعة23

167
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�سعيفــًا،  �سـوريا  اإلى  القي�ســـي  الت�ســـــّرب  كان  لقد 
قبل  را�سـخًا  كان  الذي  القوّي،  اليمني  الواقع  اإلى  بالقيا�س 
قــريــبٍة  �ســـــوريٍة  مناطق  في  القي�سيون  ا�ستقّر  وقــد  الفتح. 
)قـــي�س  فل�ســــطين:  مثــل  من  العــربية،  الجــزيــــرة  من 
وحـــوران:  تيمــاء  بين  )ُمــــّرة(،  والجولن:  وكنانة(، 
)ذبيان(. وحتى في هذه المناطق نالحظ اأن القي�سيين كانوا 
خال�سًا  قي�سّيًا  قطاعًا  ُي�سّكلوا  ولم  اليمانيين،  بين  مبثوثين 
ـًا بهم. بل على العك�س، كانوا اأقلّيـاٍت في عاَلم يمـانّي  خا�سّ
على  حا�سرين  اليمانّيون  كان  وغوطتها  دم�سق  ففي  كبير. 
في  ه  نف�سَ ال�سيَء  نالحظ  اأن  ويمكن  القي�سيين.  من  مقربة 
قبيلة  كانت  حيث  نابل�س،  اإلى  الرملة  من  الممتّدة  المنطقة 
لخم مع قبيلة كنعان. وبين تيماء وحوران كانت قبيلة ذبيان 

القي�سّية ُمت�سـاكنًة مع قبيلة طيء اليمانية. 
يمانية  كانت  الفتح  قبل  ما  �سوريا  اأن  ذلك  من  ن�ستنتج 

بمجملها. 
في  ا�ستقرت  ُمهمًة  قي�سيًة  هجــرًة  نذكر  اأن  يجب  ولكن 
لهذه  الُمكــّونة  القبائل  اأ�سماء  واأعطت  الجزيرة،  منطقة 
الجماعات للمنطقة التي ق�ّسمت الى ثالثة ديار: ديار بكر، 
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اأفـلـَت عرُب الجزيرة من اأي  ر. وقــد  ديار ربيعة، ديار ُم�سَ
من  اجتيحت  قد  اأرا�سيهم  لأّن   )1( �سيا�سي   – دين  ت�سنيف 
الأكثر  ال�سيا�سية  الإ�سالمية بمظاهرها  التيارات  قبل مختلف 

ن�ساطًا منذ الع�سر الأموي. 

2- الطابع القبَلي لسوريا أثناَء وبعَد الفتح:

فتح �سوريا: لقد �سّجع الإ�سالُم الهجرَة اإلى �سوريا. ولكي 
يكون هذا الت�سجيع قـّيمًا فـقــــد اأو�سى به الر�سول )2(، الذي 
اثنان منها �سوريان:  الجنة  اأربعة جبال في  اأّنــه عـــــّدد  قيَل 
لبنان وقا�سيون. ]كلُّ ذلك وغيـره ورَد بالفعـل في ن�سو�ٍس 
الـّرواية واأمثالها هي من  ُمحــّررٌة معـــروفــة. ولكّن هـــذه 
باب اأحاديـث ف�سائل البلدان، التي ل تـرقى من حيث الوثاقة 
الحجم  من  كـبـيـرة،  نتيجٌة  عليها  ـُـبـنى  ي التي  الّدرجة  اإلى 

الــذي و�سل اإلـيه د. حمــاده هــنــا  )المهاجر([. 
اأر�سلت  قد  المدينة  في  المركزية  الحكومة  اأن  ويبدو 
اأّن ال�سبَب  جيو�سًا وامداداٍت يمانية لغــزو �سوريا. والظاهر 
كانت  �سوريا  في  العرب  غالبية  اإلى  راجٌع  ال�سيا�سة  هذه  في 

)1) �سيثبت هذا الإ�ستنتاج منذ الع�سر الحــمداني. 

)2) ابن ع�ساكر، تاريخ دم�سق I �س 47 – 89 – 120 – 122.
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القي�سيين واليمنيين من جهة،  بين  اأي �سراع  يمانية، ولمنع 
ولإلحاق اليمانيين ال�سوريين باإخوتهم اليمانيين. 

ويمكن مالحظة هذا ال�سلوك نف�سـه عند خالد بن الوليد 
مع زعيم غ�ّسـان جبلة ابن الأيهم ورجاله ال�ستين األفًا، عندما 
بن  قي�س  الم�سلمين:  اليمانيين  من  مجموعًة  خالد  له  اأر�سل 
الأن�ساري،  اهلل  عبد  بن  جابر  ال�سامت،  بن  ـُبادة  ع �سـعد، 
وخالد بن يزيد، ابتغاَء التاأثير على اليمانيين الن�سارى واإلحاقهم 
باإخوانهم الم�سلمين )1(. كذلك كان حاُل جوا�سي�س الجي�س 
وحاولوا  يمانيين،  جميعًا  كانوا  فقد  البيزنطي،   – العربي 
في  كانوا  الذين  اليمانيين  اإخوانهم  من  معلومات  ا�ستخراج 

المحور الُمقابل. )2(

)1) الواقدي: فتوح I �س 154.

)2) الواقدي: الفتوح II �س 17.
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جداول ال�شخ�شيات الذين كانت ذات اأهميّة في الفتح : 

اليمانيون: 

�سالم بن ذوؤيب الأ�سلمي  -
ورقة بن مهلهل التنوخي  -
جابر بن عبد اهلل  -
كنانة بن مبارك  -
قي�س بن ُحبيرة المرادي  -
قي�س بن �سعد  -
هالل بن بدر الطائي  -
عدي بن حاتم الطائي -
مالك الأ�ستر  -
معاذ بن جبل  -
ال�ّسمط بن الأ�سود الكندي  -
�سرحبيل الكندي  -
رافع بن عميرة الطائي -
عبادة بن ال�سامت  -
م�سعب بن محارب الي�سكري  -
هالل بن مرة الي�سكري  -
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عمرو بن معد يكرب الزبيدي  -
ذو الكالع الحميري  -
اأو�س بن عامر الحازمي  -
اأبو حامد بن �سراقه الحميري  -
رفاعة بن زهير  -
عمار بن يا�سر  -
المقداد بن الأ�سود  -
جابر بن حول الربيعي  -
عامر بن وهب الي�سكري )1( -

القي�شيّون: 

اإياد بن غنم  -
عبد اهلل بن حذافة ال�سامي  -
 عامر بن الطفيل  -
حبيرة بن م�سروق العب�سي  -
مي�سرة بن م�سروق العب�سي  -
م�سلمة بن �سيف اليربوعي  -
الم�سّيب بن نجبه الفزاري -

)1) اأخذت هذه ال�سخ�سيات من فتوح الواقدي.
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�سهل بن ع�ساف  -
�سعيد بن عامر الجمحي  -
�سهيل بن �سباح العب�سي  -
الوليد بن عـقـبة  -
 الفارغ بن الم�سّيب التميمي  -
فزارة بن مراد العوفي  -
القعقاع بن عمرو التميمي  -
�سفوان بن المعطل ال�سالمي  -
�سرار بن الأزور  -
حبيب بن م�سلمة -

ن�ستنتج من ذلك اأنه كان هناك نوع من التوازن المق�سود 
في اختيار تلك ال�سخ�سيات، بحيث ل تتم خ�سارة لهــذه 

ول تلك من المجموعة العربية.
تّم  �سوريا،  �سمال  في  وهي  مثال،  اعـــزاز  قريـة  ففي 
اختيار مائة فار�س من القبائل )ع�سـرة فر�سان من كل قبيلة(. 
والاّلفت للُمدّقـق هو التوازن القائم في العهود وفي اختيار 
اأبـنـاء القبائل)1(. فنذكر خمــ�س قبائل يمانية: )طيء، خزاعة، 

)1) الواقدي: فتوح I �س 258 – 259.
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الح�سارمة، حمير، ُمـراد( واأربع قي�ســّية: )فهر، نمير، بهلة، 
تميم(.

اإّن هــذا الختيار ُيف�ّسر �سيا�سة الفتح، بـاأّن عــرب ال�سمال 
كانوا على راأ�س الحكومة المركــزّية.

ُمختلفة،  خرى  اأُ بطريقٍة  الواقـدي  قراأنا  نحن  اإذا  ولكن 
ُل  ن�سِ �سوف  القَبلية،  وتركيبته  الفتح  عنده جي�س  تابعنا  واإذا 

اإلى اإيجاد واكت�ساف اآثار ال�سيا�سة المركزّية بنحــٍو اأف�سل.
اإن م�ساهمة عرب الجنوب بالفتح كانت حما�سّيًة. فمنذ 
تكون  باأن  اهتمامًا  اليمانية  القبائل  اأظهرت  بكر،  اأبي  عهد 
حمير  حال  كانت  تلك  الجهاد.  وفي  الإ�سالم  خدمة  في 
ومذحج وطيء واأزد وعـب�س)1(، بينما كانت القيادة قي�سية. 
مثاٌل اآَخــر: جي�س خالد الذي توّجـه نحو العراق ثم انعطف 
اإلى �سوريا، فقد كان موؤلفًا من قبيلتي لخم وجذام )2(. وكان 
الجي�س الذي اأر�سله خالد اإلى ما بعد حم�س موؤلفًا من قبائل 
اأبو عبيدة فقـد  اأّمــا جي�س  لخم وجذام وطيء وكهالن )3(. 
كانت  الجي�س  هذا  تعزيزات  حتى   .)4( بغالبيته  يمانيًا  كان 

)1) الواقدي: الفتوح I �س 8 

)2) الم�سدر نف�سه I �س 16.

)3) الم�سدر نف�سه �س 100.

)4) الم�سدر نف�سه I�س 228.
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يمانية )اأن�سار()1(. وجي�س فل�سطين كان اأي�سا يمانيًا )2(.
لقد �ساهم اليمانيون برْفــــــد الجي�س الُم�سلم في كل مــــرٍة 
اأنف�سهم بخطٍر و�سـيك. تلك كانت حال  وجــــَد الم�سلمون 
الطائيين الذين توّجهوا اإلى ال�سام وعلى راأ�سهم هالل بن بدر 
اأعقاب الأحداث بين طائّيي منطقة حلب  الطائي، وذلك في 
والبيزنطيين )3(. فعند ُو�سول كتاب اأبي عبيدة اإلى عمر طالبا 
الّدعــــم، توجه �ستة اآلف يماني اإلى ال�سام مع جواب الخليفة، 

وكانوا من ح�سرموت وهْمــــــدان و�سباأ وماأرب)4(.
لقد كانت الم�ساهمُة كثيفًة وفّعالًة في معركة اليرموك على 
ُعـــد: تركيبة الجي�س، دور الـّنـّبالة، مراقبة الخطوط  عدة �سُ
ُمهّمًا في  العوامل دوراً  الحرب. ولعبت هذه  الخلفية وبدء 
وحم�س.  الجزيرة  على  كذلك   )5( دم�سق  على  ال�سيطرة 
الإ�سالم.  لمجد  الت�سحيات  من  الكثير  اليمانيون  قّدم  لقد 
في  حياتهم  دفعوا  بين،  ومتع�سّ متحّم�سين  منهم،  فالبع�س 
عـــــدة مواقف، في اليرموك كان ال�سحايا الع�سر الأوائل من 

)1) طويل علويون �س 97.

)2) الوافدي: الفتوح �س 213 – 241 – 244 – 164 – 245.

)3) الواقدي: الفتوح �س 213 – 241 – 244 – 164 – 245.

)4) الواقدي: الفتوح �س 213- 241 – 244 – 164 – 245.

)5) الواقدي: الفتوحI �س 97.
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اليمانيين: اثنان من ح�سرموت، واحٌد من الأن�سار، ثالثة من 
بجيلة، واحد من مراد، وثالثة من ع�سفان.

كذلك في مو�سوع حم�س، فقد قّدموا مائتين وخمـ�س 
�سـهداء من حمير وهْمــــدان، بينما ل نح�سي �سوى ثالثين 
دور  نن�سى  ول   ; يمانيين  عـدة  اأُ�سر  كما   .)1( مّكّيـا  �سهيدا 
المراأة اليمانية التي حاولت اأن تكون اإلى جانب زوجها في 
واجبه: ففي معركة دم�سق، قتلت الن�ساء اليمنيات ما يقارب 
ثالثين فار�سًا بيزنطيًا )2(. وكثيرات منهن وقعن اأ�سيرات لدي 
اأ�ســيرات قرب دم�سق، وكانت  البيزنطيين. نذكر عـــــــدَة 

الغالبية من حمير ومن ُتــــّبع، منهّن عفراء بنت غفار )3(.
لقد اأفتتح فتُح دم�سق عهداً من الهجرة جاءت اأثنــاَءه قبائل 
 - ال�سوري  ال�ساحل  على  لال�ستقرار  متنامية  باأعداد  عربية 
اللبناني وفي الداخل ممتزجة بال�سكان الأ�سليين. فاليمانيون 
الذين خرجوا من �سبه الجزيرة ابتغــاَء الغـــزو، قـــد ان�سّموا 
اإلى اأخوانهم ال�سوريين ُبغية ت�سكيل مجتمع كبير في �سوريا 

ذي غالبية يمانية.

)1) نف�س الم�سدر �س 144.

)2) نف�س الم�سدر �س 48.

)3) الواقدي: فتوح I �س 47. 
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لكن هـــذا المجتمع الجـديـد ظّل ُم�ساك�سًا بع�س ال�سيء، 
ذلك لوجود بع�س الحواجز بين الأخوة، فالبع�س منهم كانوا 
هذا  م�سلمين.  منهم  الآخر  البع�س  كان  حين  في  ن�سارى، 
ْهـــــرهم  الواقع اأن�ســاأ �سرورَة اأ�سلمة الأخوة ال�سائعين، ل�سَ

فيما بعــــــد في بوتقٍة جامعٍة �سمن الهدف الم�سترك.
اليمانيون  ظّل  فقـد  الن�سارى،  ال�سوريين  على  بالقيا�س 
الُجـــــُدد اأقـلـّيـًة اأثـنــاَء الع�سرين الرا�سدي و الأُموي. اأّمـــا 
اأّدى  فقد  العبا�سي،  الع�سر  واأثنــاَء  الأموي  الع�سر  نهاية  في 
اتحاد اليمانيين على ال�سعيد الديني تحت رايــة الإ�سالم، اإلى 

ها �سيا�سيا دينيا. اتحاٍد اتخذ توجُّ
المنا�سبة  ــس  الأر� هذه  في  �سيعة  نجد  اأن  يمكننا  هل 

ر من الناحية القَبلية؟ للتجـــــذُّ

3- الشيعة في سوريا في العصر الراشدي.

في  كانت  النبي،  وفاة  بعد  الهادئـــة:   / الآمنة  المدينة  اأ- 
العبا�س،  راأ�سهم  على  ال�سحابة،  من  مجموعة  المدينة 
جميعا  كانوا  الأ�سا�سيون)1(.  عنا�سرها  والها�سميون 

ل للعلويين. كما هي: وجهات نظر حول  )1) م. الأمين: خطط: �س 66: ظل الحجاز المكان المف�سّ

الثورة العبا�سية: المجلة التاريخية 1963 �س 302.
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هــــذه  تُكــن  واإن  بـيـــر.  الـــزُّ كذلك  لعلي،  موالين 
المجموعة قد �سـّمــْت اأي�سـًا حوالي ]كـــذا ! ولم نفهم 
معـنى لهـذا الت�سكيك. فقـد كانوا اأربعـًة دون اأدنى ريب 
اأبو  اأن�سار علي: �سلمان الفار�سي،  اأربعًة من  )المهاجر([ 
ذر الغفاري، المقداد بن الأ�سود الكندي وعّمار بن يا�سر. 
اأبي  الخليفتين  عهدي  المجموعة خالل  هذه  َنَمت  وقد 
بكر وُعـَمــر. وناهز عــــدُد اأفرادها الألف �سيعي مع بداية 

عهد عثمان )1(.
التعّلق ب�سخ�س علي)2( كان مرتكزاً على الأحاديث  هذا 
»غدير  النبويّـة، التي كان منها في المقام الأول حديث بيعة 
علي  الأمام  ف�سائل  وعلى  العلم«،  »اأنـامدينة  وحديث  خم« 

الكثيرة وت�سحياته الجّمــة في �سبيل الإ�سالم.
وبالرغم من ح�سول الت�سيع على منطقة نفوذ في المدينة، 
اإّل اأن اأن�سار علي ظلوا هادئين، بالرغم من رف�س علي لبيعة 

اأبي بكر ل�سنٍة كاملٍة. ويف�سر هذا الموقف بنقطتين: 
الأُولى- لم يكن ُحكــم الخليفتين اأبي بكر وعمر اإّل ا�ستمراراً 

)1) نذكر من �سيعة تلك الحقبة: حجر بن عدي، ميثم التمار، كميل بن زياد، عمرو بي الحمق، ُر�سيد 

الهجري، �سليمان بن �سرد الخزاعي.

)2) محمد جواد مغنية: ال�سيعة والت�سيع �س 104.
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الإ�سالم  درب  على  ُخطاه  على  �سارا  فقد  النبي)1(.  لخط 
ــر، على الأقل  نظريًا وعمليًا، مما قطع الطريق اأمام اأي تذمُّ
اأن  ذلك  اإلى  ـــْف  اأ�سِ علي.  اأن�سار  �سفوف  في  ظاهريًا، 

م�سورة علي للخليفتين عنـد ال�سرورة كانت محترمة. 
الثانية- ارتكــزت حكومة اأبي بكر )2( وعمر )3( على اإر�سـال 
بني عبد ُمناف الأكثـر حراكًا اإلى �ســوريا )معاوية ويزيد 
ابني اأبي �سفيان( لتالفي اأي تحاُلف بين اأبناء عبد مناف، 
عن  اق�سائهم  مع  المدينة  في  الها�سميين  مراقبة  وعلى 

ال�سلطة.
اآَخــر  موقفًا  علي  اأن�ساُر  اتخذ  عثمان،  مجيء  مع  ولكن 
محاباته  وبالأخ�س  عثمان،  �سيا�سة  ب�ساأن  التهامات  بررته 
لالأقارب واإدراة ال�سوؤون المالية، كذلك موقـفـه مــن الإمام 

علي.
الآراء  اإعالن  �سجعت  قد   )4( عثمان  �سيا�سة  فاإن  وهكذا 
بينما  الحجاز.  حال  كانت  تلك  علي.  باإمامة  لالإعتراف 
لحاكمه.  المخل�س  معاوية  يدي  بين  اليمانية  �سوريا  كانت 

)1) م. كا�سف الغطاء: اأ�سل ال�سيعة �س 91: كاهن R.H �س 299.

)H. lammens (2: درا�سات حول حكم معاوية �س 160-158.

�سـرَتي تيم وعدي.
ُ
)3) تخالف اأ

)4) محمد جواد مغنية:ال�سيعة والت�سيع �س 108.
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لكن ذلك ل ينفي وجود الت�سّيع ال�سوري)1( في عهد عثمان 
وعلي ب�سكل غير موؤكد وغير ُمَحــــّدد. 

لقد كان حكم علي الع�سَر الذهبي لل�سيعة )2(، وبالأخ�س 
بعد انت�ساَري الجمل و�سفين ]كـذا ! وغريٌب حّقًا اأن يرى 
واإن   .] )المهاجر(  لالإمام  انت�ساراً  �سفين  نتيجة  في  موؤّرٌخ 
الإ�سالم  في  خطيرة  عات  ت�سدُّ اإلى  انتهت  قد  الثانية  كانت 
مركزاً  العراق  وبدا  خا�س  ب�سكل  ال�سيعة  وبين  عام  ب�سكل 

�سيعيًا بامتياز.
في  �سوريا  عـن  علي(  )اأن�سار  ال�سيعة  غياب  اأ�سباب   – ب 
دون  التي حالت  المعطيات  اإن  وُعمر:  بكر  اأبي  عهدي 
الت�سّيَع في الحجاز في ذلك الأوان، ظّلت  الإمام  اإعالن 
الوجوُد  ذلك  اإلى  ُي�ساُف  �سوريا.  في  الت�سيع  اأمام  عائقا 
الأمويين  بين  المناف�سة  وكانت  البلد.  هذا  في  الأُمــوي 
ال�سراع  اإّنــــه  الجاهلية.  الحقبة  اإلى  تعود  والها�سميين 
لم  اآل عبد �سم�س والها�سميين، عند �سعب  بين  التقليدي 
ي�ستطيع اأن ُيـَفــّرق بنحــٍو مو�سوعيٍّ بين الم�ساألة القَبلية 

والم�ساألة الدينية.
)1) كانت كلمة �سيعي في الزمنة الولى تعني فقط موؤيد علي.

)2) محمد جواد مغنية: ال�سيعة والت�سيع �س 108.
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�ســيعة  بين  توا�سل  اأي  غـياب  اإلى  ُنـ�سير  اأن  يجب  كما 
ذلك الع�سر وبين اليمانيين ال�سوريين، الذين كانوا ما يزالون 
اأ�سـلمة  تتـّم  ننتظر حتى  اأن  ن�سارى حين ذاك. لذلك يجب 

�ســـوريا.
ـل، يمكن  ومن بين الأ�سباب الأخرى لغياب هذا التوا�سُ
العربّية  القبائل  تجاَه  الأمويين  الُحّكام  �سـيا�سـَة  نذكر  اأن 
ال�سورّية. فقد فهموا �سرورة ال�سـتناد على القبائل ال�سورية، 
بالقيا�س  ال�سيا�سي،  ال�سعيد  على  ما  تقــدُّ الأكثر  كانت  التي 
اإلى بدو �سبه الجزيرة. وبالمقابل فاإّن القبائل ال�سوريّة تـبـّنــوا 
�سيا�سة ُحّكامهم، وذلك ِحفاظًا على م�سالحهم. وبذلك ن�ساأ 

و�سٌع ُمتما�سٌك غير قابٍل لالختراق.
مع  لعلي  موؤيٍد  ات�ساٍل  اأوُل  عثمان:  عهد  على  ال�سيعة  ج- 

ال�سوريين.
اأ�سباب رجحان كّفـة  الُحّكام واحداً من  بقدر ماكان ظلُم 
ف الخليفة عثمان مع اأبي ذر الغفاري)2(،  الت�سيع)1(، وكان ت�سرُّ
من  جزٍء  دْعــــَم  افـقــــده  قد  وال�سادق،  الم�ستقيم  الرجل 

)1) محمد جواد مغنية: حاكمون �س 23.

..،Houstma,E.I,I, P 85 A et B.Robson,E.I,2,I P 118 A 567 س� III 2) الطبري: تاريخ(
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ال�سوريين. فاأبو ذر المنفي في بالد ال�سام )1(، حّث الأغنياء على 
الت�سيعّية  ن�ْســــر الأفكار  الفقراء، وبف�سل �ُسمعته في  م�ساعدة 
والجتماعية لدعم الإمام علي واأهل البيت. تلك كانت حال 

�سخ�سيات اأخرى )2( نفاها عثمان اإلى بالد ال�سام.
وما اأن و�سل اأبو ذر اإلى دم�سق، حتى انفجر �سراع بينه 
حيث  عا�سمته  عن  بعيداً  الأخير  هذا  فاأر�سله  معاوية.  وبين 
عامل  جبل  منطقة  اإلــى  وو�سل  للت�سيع،  بالدعوة  ا�ستمر 
الم�سكونة بقبائل عربية يمانية: لخم، جذام، ال�سكا�سك.....

لبنان  بجنوب  عامـل(  )جبل  المنطقة  هــــــذه  توجــــُد 
التعريف   .)3( ُكـّتـاب  ال�سـيا�سـي حاليا. وقد و�سفها عــــّدة 

الأحدث والمكتمل هو تعريف ح�سن الأمين )4(. 
عند  ال�سمال  من  يبداأ  بخطٍّ  عامل  جبل  ح�سر  باإمكاننا 
ُي�سـّكل  حيـث  �سيــدا،  مدينــة  ُقـرب  الأولي  نهـــر  م�سب 
منطقة  وبين  عامل،  جبل  اأي  الجبل،  بـيــن  الفا�سل  الحدَّ 
ثم  روم  بقرية  ليُمـّر  نيحا  تومات  حتى  يمتـدُّ  ثم  وف.  ال�سُّ

)1) اختار اأبو ذر ال�سام منذ عهد عمر: تاريخ الطبري III �س 567.

)2) اأتى �سلمان الفار�سي في زيارة اإلى دم�سق ثم مّر ببيروت بحثا عن �سديقه اأبو الدرداء.

36، الأمين خطاط  10-12، زين:تاريخ عامل �س  )3) نجد عدة تعريفات: محمد كاظم مكي: �س 

�س 47.

)4) ح. الأمين: مادة »جبل عامل«. دائرة المعارف الإ�سالمّية ال�سيعية.
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�سمال  الليطاني  ويالقي  ليعود  م�سغره  نحو  وينحدر  جزين. 
مع  وي�سير  الحا�سباني  نبع  حتى  وي�ستمر  �ُسحُمـر.  قرية 
الغربي  للمجرى  ويعود  حول  حو�س  حتى  النهر  مجرى 
)مقام  يو�سع  النبي  مقام  اإلى  الغرب  نحو  يتجه  للحا�سباني. 
قرية  ال�سمال  القرن  نهر  م�سب  عند  وينتهي  وديني(.  اأثري 

طر�سيحا )فل�سطين(.
تبدو هذه الحدود وا�سحة وظاهرة في ال�سمال والغرب، 
ل البع�س حْذَف  وُمعـّقــدًة في الجنوب وال�سرق، حيث ُيف�سِّ

المنطقة المظلّلة على الخريطة عن منطقة جبل عامل.
اأن الحدث التاريخي المتمثل بقدوم اأبي ذر اإلى جبل عامل 
لم يذكره موؤرخو القرون الو�سطى، فلم ُيذكر وجوٌد لل�سيعة 
اإلى �سوريا. ]كــذا!  في جبل عامل قبل رحلة نا�سر خ�سرو 
ذكر  نعم  عامل.  جبل  اإطالقًا  يذكر  لم  خ�سرو  نا�سر  ولكّن 
اأّن اأهَلها كانوا �سيعة. ولبنان �سنة 437هـ  مدينة �سور وقال 
ا�ستفهام حول  ي�سع عدة عالمات  مّما  الفاطمي.  العهد  في 

م�ساألة اأبي ذر، ويدفعنا اإلى الدخول بنقا�س �سغير. 
 اإن الفر�سيات التي تدعم و�سوله اإلى الجبل هي التالية:

جبل  - من  منطقتين  في  ا�سمه  يحمالن  م�سجدين  وجود 
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هذين  موقعي  اإن  وال�سرفند.  الجبل  مي�س  عــامــل)1(: 
الم�سجدين كانا في الأ�سل مكاني اجتماع هذا ال�سحابي 

مع �سكان هاتين القريتين.
لقد اأغفل الموؤرخون الم�سلمون في القرون الو�سطى ذكَر  -

انت�سار الت�سيع في جبل عامل بوا�سـطة اأبي ذر ل�سببين )2(، 
همــا:

اإّما لنق�ٍس في  التاريخي  اأنهم جهلوا هذا الحدث  - الأول: 
الوثائق، واإما لعدم كفاية الأبحاث التاريخية.

ذكر  عند  المتالحق  ال�سطهاد  من  خافوا  اأنهم  الثاني:   -
ه هو الم�سيطر. الت�سيع في ع�سر كان فيه عدوُّ

كان اأبو ذر منفّيا في بالد ال�سام )3(. ولم يذكر اأي موؤرخ  -
ا�سم دم�سق تحديدا )4(.

كانت ال�سام ت�سمُّ منطقة كبيرة بينها جبل عامل. وقد يبدو 
اأن اأبا ذر ا�سطّر لترك مدينة دم�سـق، اأو اأنه ا�ستفاد من وجوده 
في المنطقة لزيارة اأ�سرحة بع�س النبياء مثل يو�سع و�سمعون، 

)1) زين: تاريخ جبل عامل �س 56، محمد جواد مغنية: العرفان V 1938 28 �س 144. م كردعلي: 

خطط lortet ،252 / :VI : م�ساهدات �س 153.

)2) م. الأمين: خطط �س 66.

)3) محمد جواد مغنية: اأبو ذر والأ�ستراكية: العرفان V 1938 28 �س 144.

)4) تاريخ الطبري IV �س 238، اثير: الكامل III (A) �س 57: الثنان حّددا ال�سام.
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وليحتّك مع العامليين. الأمــر الذي دفع حبيب بن م�ســـلمة 
الفهــــري ليقول لمعاوية: »لقد اأف�شد لك اأبو ذر بالد ال�شام«.

كان الت�سيع ال�ّســـّري)1( موجوداً في ال�سام منذ بداية الفتح  -
في  �سيعية  مذاهب  ُوجــوَد  ُر  ُيـف�سِّ ما  وهذا  الإ�سالمي. 
المنطقة كالن�سيرية والإ�سماعيلية والدروز. وكان ال�سيعة 

�سابقين لهذه المذاهب التي ُولدت من المذهب الأُم.
الحجاز  - اإلى  ذر  اأبا  ُيعيـد  اأن  عثمان  من  معاوية  اإن طلب 

حيث ُو�سع تحت المراقبة في الربــذة، ُيظهــر اأن اأبا ذر 
قد اأثار ا�ستياَء معاوية، واأن اأفكاره قـــد اأثّرت على الأقــّل 
من  وا�سحًا  مايبدو  وهذا  ال�سوريين.  من  مجموعة  في 

خالل بع�س الم�سادر )2(.
ل تبدو اأيٌّ من هذه الفر�سيات جازمة. مّما يترك الباب 
مفتوحا لل�سك والت�ساوؤل. فال وجود الم�سجدين في منطقتين 
َمــة لموؤرخي القرون الو�ســطى  من الجبل، ول لأعــذار الُمقدَّ
لعــدم ذكــر الحدث، ول التف�سير الذي جعل من بالد ال�سام 
منفى اأبي ذر، ول ظهور ال�سماعيليين والدروز في المنطقة، 

)1) زين: تاريخ جبل عامل �س 57 – 58.

)2) ي�سير تاريخ الطبري VI �س 283 اإلى عدة اأمور اأجبرت معاوية على الطلب من عثمان باأرجاع ابي 

ذر اإلى المدينة. ويوؤكد الطبري باإنه ل يجب ذكر غالبية الأ�سباب.



93وماشتلا تي وس ته ومعلوّمتاعتي وس ته ويلستا 

يعطي اإجابًة مبا�سرًة لزيارة اأبي ذر ولبداية انت�سار الت�سيع في 
جبل عامل على يــده. لكن الفر�سية الخام�سة ُتظهر نوعا من 
ال�ستياء الذي وّلده ابو ذر �سد معاوية وعثمان في بالد ال�سام 
هذا  ]ولكّن  النا�س.  مع  والحتكاك  المرور  له  اأُتيح  حيث 
»ال�شتياء« كان على ُاموٍر ُاخـرى ل عالقة لها بن�سـر الت�سّيع 

)المهاجر([. 
هو  الجبل  فاإن  ال�سيعة،  الموؤرخين  نظرية  اعتمدنا  اإذا 
في  المنــّورة  المدينة  بعـــــــد  الثاني  ال�ســـــيعي  المركز 
وفاة  بعد  �سنة  ع�سرة  )اثنا  الأول  الهجري  القــرن  منت�سف 
المدنيين  بع�س  بعد  ال�سيعة  اأقدم  والعاملّيون هم من  النبي(. 

)�سكان المدينة المنورة( وهم الأكثر عدداً بال منازع.
مهما يكن من اأمر، فاإن اأبا ذر قد بذر نوعا من ال�ستياء �سد 
حكم عثمان وحكومة معاوية. اأّما عـدم وجـود �سـوريين بين 
الثّوار �ســد عـثمان، فاإنه ل يعني اأن كل ال�سوريين كانوا مع 
الخليفة. لقد كانت الغالبية مع ال�ّســرعـّية الحاكمة، وكانت 
�سـيا�ســيٍّ وديبلوما�سي موهـوب، يمتلك فن  متاأثرًة بحاكــٍم 
َك�ْسب وّد النا�س. لقد كانت هذه الغالبية ن�سطة، بينما كانت 
الحاكم  من  عليها  وُم�سيَطـٌر  را�سية  غـيـر  خامـدة  الأقلية 
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نف�سه. هذا التحليل �سوف ياأخذ فيما بعد �سكل الت�سّيع.
اإلى  علّي  اإن و�سوَل  علي:  على عهد  �سوريا  في  ال�سيعة  د- 
تجــــــــّذر  فـقـد  اأن�ساره.  ل�سالح  كان  الخالفة  �ُســــّدة 
مركزهم في العــــراق )الكوفة(، حيث كان الإمام ينوي 
ت�سيير �سوؤونه و�ســوؤون الدولة بعد َطــْرد معاوية من ال�سام. 
لقد كان هذا ال�سراع عراقـّيــًا �سوريًا بمعنًى من المعاني. 
و المتحّلــقين حول الإمام منذ عثمان ظلوا غير َمعنّيين. 
فيما كان اغتيـال عثمان ي�سكل عند ال�سوريين وحاكمهم 
اأّنــه  �سـعار  تحت  الجديد  الخليفة  لقتال  ُمتطّرفا  حافــزاً 

اأحد قاتلي عثمان.
يا�سر  بن  �سّكَل عمار  المبّلغين)1(،  من  �سل�سلٌة  اأّدعت  لقد 
وزيد بن اأرقم)2( حلقاِتها الأولى، باأنه كانت توجد في زمن 
جبل  قرب  ال�ســـــام  في  �ســـــــيعّيٌة  منطقٌة  علي،  الخليفة 
اأن  المحتمل  فمن  اأ�ســعــار)3(.  ت�ســّمى  وكانـت  َحـرمون، 
معركة  قبل  علي  الإمام  جي�س  اجتازها  التي  المناطق  تكون 

)1) محمد كرد علي: خطط VI �س 252. 

)2) توفي �سنة 68 هـ/ 687 م. �سحابي خزرجي، حفظ 70 حديثا، كان مع النبي في 17 معركة، كمـا 

قاتل مع علي في �سفين.

)3) لم يبَق منها اليوم اإل بع�س الآثار بين بلدتي مجدل �سم�س وجباثا الزيت حيث يوجد نهر اأ�سمه 

اأ�سعار.
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في  علي  تلّقى  فقد  الجي�س.  لهذا  عونًا  حملت  قد  �سفين 
الجزيرة َمـَدداً من تغلب ومن نمر بن قا�سـط )1(. اأّمـا الموقف 
ّقــة،  ال�ّســلبي الوحيد في �ســمال �ســوريا، فقــد كان في الرِّ

على خلفية بناء ج�سر على نهر الفرات)2(.

4 – الشيعة في سوريا في العصر األموي.

للحكومة الأموية.  كبيراً  المتنامي خطراً  الت�سيع  لقد ولّد 
علي  على  معاوية  لها  ح�سّ التي  النت�سارات  من  فبالرغــم 
ال�سروري  له من  بــدا  فقد  ب�سكل عام،  اليمنيين  والعراقيين 
للمحافظة على �سوريا اأن يقود �سيا�سة قَبلية مزدوجة واحدة 

�سورية واأخرى خارج �سوريا.
اأ- ال�شفيانية: 

ال�سياق، على  ال�شورية: العتماد، �سمن هـذا  ال�شفيانية   -(

�سيا�سيٍّ  اتجاٍه  في  والن�سارى  الم�سلمين  اليمانين  ْهـر  �سَ
واحـد، وذلـك بجْمعهم لأجل �سالح �سوريا ومن اأجل 
اأراد  لقد  القبلية.  ال�سراعات  عن  بعيدة   )3( وطنية  ق�سية 

)1) اليعقوبي: تاريخ II �س 187.

)2) الطبري: تاريخ IV �س 565.

المبراطورية  مركز  باإبقاء  ال�سوريين  العرب  برغبة  ال�سوري  الوطني  ال�سعور  هذا  يترجم   (3(

الأ�سالمية في بالدهم.
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العظام،  الدولة  برجال  جديرة  موؤ�س�سة  اإن�ساء  معاوية 
موؤ�س�سة مكونة بهدف حكم �سورية ب�سكل اأف�سل. وهو 
كيفية  باأُخرى  اأو  بطريقة  يزيد  لإبنه  و�سيته  في  ي�سرح 
الحفاظ على �سورية »راِع ال�شوريين ، فليُ�شـّكلوا حا�شيتك، 
وليكونوا مو�شع اأ�شـــرارك. تجاه تهديدات اأعدائــك، يمكنك 

اإلى  اأِعــدهم  الن�شر،  بعد  ولكن  اإخال�شهم.  على  العتماد 

منازلهم. خارج بيوتهم، قد تعّر�شهم لفقد ميزاتهم ».)))

ثمن.  باأي  �ســوريا  بِملك  الإحتفاَظ  معاويُة  اأراد  لقد 
اأ�سـا�سـي يـدوُر على ف�سل م�سروعه بتوحيد  ي�سكنُه هاج�ٌس 
فقد  ولذلك  ال�سوريين.  اليمانيين  والم�سلمين  الم�سيحيين 
في  بدور  القيام  خالل  من  اإ�سافيٍة  لعبٍة  من  للتخلُّ�س  جُهـد 
هذه  قادَة  يزيد،  وابُنه  دفع  لقد  خزاعة.  قبيلة  هوية  تحديد 
بذلك  وا�ستطاع   .)2( ُمعــاذ  قبيلة  فــي  لتن�سيبهم  القبيلة 
ُمعاديٍة  يمانّيٍة  �سيا�سٍة  قيام  حال  في  �سلطتهم  من  ال�ستفادة 

للحكومة الأموية.
لقد ظهرْت هذه ال�سيا�سة ال�سفيانية من خالل خطواٍت و 

نتائج ِعــّدٍة طبعت نجاَحها. 
)H. lammens (1 : �سورية I �س 71. 

)2) جواد علي: تاريخ العرب قبل الإ�سالم IV �س 419. 
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معركة �سفين و�سعت الجي�س العراقي بمواجهة الجي�س  -
ال�سوري. 

كانت الفرق الع�سـكرّيـة الرئي�سية المع�سكرة في دم�سق)1(  -
يوَم  العربي  الأُ�ســـطول  كذلك  �ســـوريين،  مـن  موؤلفة 

ا�سـُتحِدث. 
العطاءات  - كذلك  )مي�سون(،  كلبّية  من  معاوية  زواج 

)2(. وكان  ال�سيا�سة  توؤّكــد هذه  القبيلة،  لهذه  الُمقــّدَمــة 
معاويُة يعتمد على رعاياه ال�سوريين في الأمور ال�سخ�سية 
حم�س،  على  عامله  ثم  طبيبه  �سار  اأُثال  فاإبن  والإدارية. 

والأخطل، ال�ســــاعــر التغلبي، �سار �ســـاعــر البالط. 
التي  بالمواقف  �س  ُيلخَّ اأن  يمكن  ال�سفيانية  نجاح  اإن 
كانوا  واإن  الذين،  المردة،  اجتياح  اأثنـاء  ال�سوريون  اتخذها 
ن�سارى، فـاإّنهــم لم ي�ستطيعوا اأن ي�سّموا الن�سارى ال�سوريين 

اإلى ق�سيتهم.
)- ال�شفيانية خارج �شورية: كان اليمانيون خارج �سوريا �سد 

الأمويين، فُو�سول هــوؤلء اإلى ال�سلطة كان يعني لليمانيين 

)1) فيليب حّتي: �سوريا II �س 89.

)H. lammens (2 : حكم معاوية �س 288. 
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انت�ساراً لأعدائها القدامى الوثنيين ولُم�سريّي مكة )1(. 
�سفوف  في  بغالبيتهم  كانوا  فـقـــد  تقـّدم،  ما  على  وبناًء 
هوؤلء  تجاه  ال�سفيانيين  موقف  وكان  النبي.  اآل  موؤّيــــدي 
كانت  �سورية.  يمانيي  تجاه  لموقفهم  ُمغايراً  اليمانيين 
التهديد،  ثم  الن�سطة  بالمراقبة  مبتدئة  َقـْمعـّيـًة،  ال�سفيانيُة 

ومنتهيًة بالغتيال.
اأبرز ُمـنـفـــّـذي تلك ال�سيا�سة كان حاكم العراق زياد بن 
ابيه )2( وابنه عبيد اهلل، كذلك الحجاج. ويمكن اأن ن�سجل 
التوابين  ثورة  كربالء،  مثل  قمعت  التي  النتفا�سات  بع�س 

والمختار......
وت�ستحق نتائج الُحكم ال�سفياني اأن تذكر:

قي�سّية  - قبائل  توجد  حيث  �سوريا،  و�سمال  الجزيرة  في 
الكبيرتان  القبيلتان  هاتان   .)3( وتغلب  بكر  مثل  ُمهّمة 
وذلك  لالأُمويين،  �سـر�سـتَين  عدّوتَين  اأ�سبحتا  والقويتان 
ب�ســبب خ�سومتهـما مع بني كلب، الحلفاء المخل�سون 

)Vanvloten (1 : بحوث.... �س 34.

)2) لقد نفى 50000 من الكوفين ال�سيعة والبدو اإلى خر�سان )Brukelmenn: تاريخ ال�سعوب.... 

�س 123(، وا�سطهــد الآلف من �سيعة الكوفة والب�سرة )اأمين: �سحى III �س 279( واأجبر 70 

�سيعيا على لعـن علي تحت طائلة الإعدام )اليعقوبي: تاريخ II �س 235).

)3) اإن تغلبيي مابين النهرين الذين كانوا مع علي في �سفين ان�سموا اإلى تغلبيي �سوريا المتحلحلين 

ونقلوا اإليهم دعمهم لآل النبي.
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كل  مع  للتحالف  جاهــــزين  وكانوا  ــوي.  الأُم للبيت 
ال�سيعة  يِجـــُد  و�سوف  لليمانيين.  موؤيد  للدولــة  عـــدٍو 

والخوارج الم�سطهدين اأر�سا �سالحة لديهم.
�ســوف  - المدرو�سة  ال�سيا�سة  هذه  في  بنيوي  تغييــــٍر  اأيُّ 

ـــــٍر في هــــــذه ال�سيا�سة  ـِ يوؤّدي بالتاأكيـد اإلى تـغـيُّــٍر خـط
ال�سفيانية.

ب - المروانية ونهاية الأمويين:

المويين  الخلفاء  عهد  خالل  ال�سفيانية  ا�ستمّرت  لقد 
مرج  معركـة  لكن  الدولة.  تاأ�سي�س  عهد  الأوائل:  الخم�س 
راهط اأ�ساعت توازن الو�سع من خالل مقاربة قاعدٍة مهمٍة 
اتى  لقد  ال�سورية.  الوطنية  الق�سية  معاوية:  عمل  في  جّداً 

راُع القـَبلي لُيعـقـّـد ُمهمة الخلفاء الأمويين القادميـن. ال�سّ
ولتهدئة الو�سع، قارَب مروان الأول، ابن الَحَكم، قاعدًة 
بالرابطة  دولته  حول  من  اليمانيين  جمع  وهي  األ  جديدًة، 
وذلك  ال�سفيانّية.  الرابطة  عن  بدياًل  الجديدة)1(،  المروانية 
للمحافظة على نوع من التوازن بين اليمنيين والقي�سيين. لقد 

كان ذلك تراُجعًا للتاأثير اليماني و�سـيكوُن ف�ساًل للمروانية.

)H. lammens (1: �سوريا I �س 80.
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�سنة  الأموي  الحكم  نهاية  فترَة  التاأرُجح  هــذا  مّيز  لقد 
101هـ /745 م. فاأثـنــاَء �ســتٍّ وع�سرين �سنة انتقل الحكم 
 .)1( اأُخــرى  اإلى  القبائل  من  مجموعة  من  للدولة  الفعلي 
بـاتـوا  اأّنهم  الولى  للمرة  اأنف�سهم  اليمانيون  اأح�ّس  وقـــــد 
اأعينهم  اأماَم  اليمانيون  الحم�سّيون  وو�سع  اللُّعـَبــة.  خارَج 
اأغتيال ابن اأُثال، ف�ساركوا بمعظم الثورات في تلك الفترة)2(. 
من  ُيدعمون  �سوف  الذين  القي�سيين  ل�سالح  التوازن  فاختل 
�سليمان  حال  كانت  تلك  الأمويين.  الحكام  اآِخـــِر  ِقـَبـل 
يزيُد  الثاني )خالل حكمه حّر�َس  يزيد   ،)3( الملك  عبد  بن 
ه�سام  الأمويين()4(  �سد  الجهاد  على  اليمانيين  الُمهّلـب  بن 
اليمانّيــون في  اغتاله  الذي  الثاني)5(  الملك والوليد  بن عبد 
جنوب تدمر)6( ، وكان اآخُر ُحّكام بني اأُمّية، مروان الثاني، 
الأموية  الدولة  انهيار  جاء  لقد  القي�سيين)7(.  من  مدعومًا 
كنتيجة منطقية لهذه ال�سيا�سة الخاطئة. والنتفا�سة العبا�سية 

)A. fischer: art (1 قي�س عيالن E.I II �س 692 – 698.

)H. lammens  (2: حكم معاوية �س 13. 

)3) تاريخ اليعقوبي II �س 295.

)K.Brukelmann (4: تاريخ ال�سعوب ال�سالمية �س 151.

)H. Lammens (5 : �سوريا I �س 93 و 96.

)6) فيليب حّتي: تاريخ �سوريا II �س 150.

)K. Bruklmann (7 �س H. lammens – 163: �سوريا I �س 99.
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وقّن�سرين)1(  وتنوخ  طيء  اليمانين:  قبل  من  مدعومة  كانت 
والحم�سيين اليمانيين والكلبيين في دم�سق.

�سوريا  َبــَدْت  الأُمــوي  العهــد  نهايـة  في  فـاإّنـه  هكـذا 
هوؤلء  جانب  اإلى  فيها  وكان  بُمجملها.  ويمانيًة  ن�سرانيًة 
الُمـُدن  في  العراق،  من  اأ�سـا�سـًا  قادمٌة  فار�سّيٌة،  م�ستعمراٌت 
الجزيرة.  فيها ح�سور خوارجي في  ال�ساحلية. كذلك كان 

ما هي ح�سة ال�سيعة في �سوريا هـذه؟
ج- ال�شيعة؟

علي،  مقّر  العراق،  في  ال�سيعَة  ال�سفيانيُة  ثّبَتـــت  لقد 
المناطق الأمويين الأكثر  ُحّكــام  الزمن، ومقاطعةُ  لفترٍة من 
ق�سوة، ومكان التالقي لعّدة ح�سارات. فالكوفة كانت مدينة 
ال�سيعة الف�سلى، ومركز الت�سيع الُملتزم )2(. ولكن مع ت�سّتت 
الحكام ال�سيعة تحت حكم علي، وهروب العلويين اأمام قمع 
الحكــام الأمويين، كذلك التململ المت�ساعد ب�سبب �سعف 
الت�سيع  اأمتّد   ، الفا�ســـلة  القـَبلية  و�سيا�ستها  الأموية  الأ�ســرة 

على م�ساحة ُمعتبرة من الأرا�سي الإ�سالمية. 
اإن انت�سار الت�سيع في الجزيرة قد �سمح للتّوابين اأن ي�سعوا 

)1) ابن العديم: حلب: 1 / 53. 

)Recherches: van vloten (2 �س 47.
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لم  الذي  الحارث  بن  ظفر  قرقيزيا:  على  ِقَبلهم  من  حاكمًا 
يعتنق الت�سيع ولكنه اأ�سبح خ�سما لالأمويين منذ مرج راهط. 
والخوارج  لل�سيعة  الطبيعي  الماأوى  الجزيرة  كانت  لقد 
فقد  مالحقين  ولأنهم  العراق.  في  الأموي  ال�سطهاد  بعد 
ا�ستقرّوا في �سوريا ولبنان)1( ي�سمح مثال �ساطع بفهم اأهمية 
ال�سيعة  اختارت مجموعة من  لقد  لل�سيعة،  بالن�سبة  الجزيرة 
الن�سطين )مالك الأ�ستر، �سع�سعة بن �سوحان....( الجزيرَة 
اإلى معاوية  العا�س  اأر�سلهم �سعيد بن  اأن  لال�ستقرار فيها بعد 
اأن  ويبدو   .)2( �سراحهم  واأطلق  عاد  الذي  �سورية  حاكم 
الأمويين قد وعوا الو�سع في �سمال �سوريا، فزرعوا موؤيدين 
لهم في حلب و�سكنوا في ال�سمال)3(. يذكر محمد كرد علي 
 )4( للهجــرة  الأول  القــرن  في  دم�ســق  في  �ســيعة  وجود 
وحـّدد نقطة انطالقهم في منطقة جبل عامل و�سمال لبنان. 
الجنوبي  لبنان  في  بالت�سيع  نفّكر  يجلعنا  اأن  لذلك  ويمكن 
جبل  في  بديهيًا  وجودهم  كان  فقد  الأموي.  الع�سر  خالل 

)1) هذه كانت حال اليعقوبيين الم�سطهدين في القرن الثاني ع�سر في منطقتي ماردين وديار بكر. 

فاتجهــوا نحــو �سوريا ولبنان )حّتي: �سوريا II �س 139).

)2) تاريخ الطبري IV �س 319 – 325، اثير: الكامل اأ-III �س 71.

)3) اإبن العديم: حلب I  �س 41- 50.

)4) محمد كرد علي: خطط VI �س 235.
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قّم وني�سابور)1(  فيه في  الذي كانوا  الوقت  نف�س  عامل. في 
�سيعية.  اإ�سفهان  ول  �سج�ستان  ول  خرا�سان  تكن  لم  زمن 
وفي حديث عن الإمام ال�سادق تاأكيد على هذه الفر�سية وقد 
جعل من منطقة �سقيف اأرنون )2( منطقة �سيعية بعمق)3(. ]هذا 
)الحديث( مو�سوٌع ول ريب، بدليل ا�سم المكان الفرن�سّي 
الأ�سل اأي اأّنه مثل اأ�سماء بلدان كثيرة في المنطقة من عهـد 

الحتالل ال�سليبي )المهاجر([. 
يجب اأن ننتظر اأ�سلمة �سوريا، التي بدت في نهاية الع�سر 
الأموي جاهزًة لتقّبل الأفكار ال�سيعية. و�سيكون ذلك عمل 

الفاطميين ب�سكل عام.
من  عربيًا  با  ت�سرُّ نالحظ  �سوف  الق�سم،  هذا  اإنهاء  وقبل 
فل�سطين نحو الجليل ولبنان )4( اأيام الخليفة عبد الملك. هل 
كانت هـذه قبائل معار�سة للحكم الأموي؟ هل جاءوا لن�سر 

اأفكارهم في مناطق م�ستعدة لعتناق الت�سيع؟ 

)1) اأ. زين: ال�سيعة في التاريخ �س 152.

)2) منطقة بجبل عاملة.

)3) محمد كرد علي: خطط: 6 / 252. 

)H. Lammens (4 : �سوريا I �س 119.





الفصل الثالث

نّية سوريا العباسية السُّ

1- سوريا العباسية:  السياسة القبَلية:

م�سرحًا  الأموي  الع�سر  منذ  خرا�سان  منطقة  كانت 
وحاولت  القَبلية.  ولل�سراعات  المتلملة)1(  العربية  للقبائل 
الحكومة المركزية تعديل �سيا�ستها من خالل العتماد على 
القي�سيين)2(. ولكن هذه المقاطعة الق�سّيـة ا�ستمّرت باإظهار 
ميولها الُمعادية لالأمويين متاأّثـرًة بالدعوة العبا�سية النا�ســطة.

وكانت خرا�سان المقاطعة الأو�سع والأكثر مالءمًة لعمل 
تعويــد  محاولين  النبي،  لآل  الإنتقام  فكرة  لإحياء  المبّلغين 
النا�س على التفكير جماعيًا باآل النبي، من دون تحديد اإمام 

ُمعّيـن من اآل النبي )3(.
زمن العرب، كانت الدعوة العّبا�سـّيُة �ساأن اليمانيين ب�سكل 

)1) �سابان: الثورة العبا�سية �س 36.

)2) نف�سه �س 37، 40-39.

)3) ك. كاهن: المجلة التاريخية 1963 �س 304، 321. 
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لْت اإلى تحالف غير  عام. واإن تُكـْن الدعاية العبا�سية قد تو�سّ
موثوق ووا�سع، لي�سمل كل المتململين من الحكم الأموي، 
يعملون  كانوا  الذي  كحال  بالعدالة  يطالبون  كانوا  والذين 
الأكثر عددا  المجموعة  يوؤلفون  ال�سيعة  النبي)1(. وكان  لآل 
التقديَر  الدعـوة  لإعطاء  الموؤّهـلة  واأي�سـًا  احتراما،  والأكثر 

والدعـَم من اأكبر جزٍء من المجموع.
اليمانية من  القبائل  بالعتماد على  م�سلم  اأبو  ُن�سح  ولقد 
بين العرب )2(. ُنّفــذْت هذه الن�سيحة وتاألّف جي�س ابي م�سلم 
في  ُخزاعة  كانت  لقد   .)3( الفر�س  والفالحين  اليمانيين  من 

المقدمة، وكانت منازُلهـا ال�سّباقة برفع الرايات ال�سوداء)4(.
 :)5( يمانيين  كانوا  الجديدة  الحركة  لهذه  عـاة  الدُّ معظم 
ال�سعث،  بن  محمد  الهيثم،  بن  مالك  معّمر،  بن  �سباح 
قحطبة ابن �سبيب و�سليمان الخاّلل. وحده لِحظ بن ُقريط 

كان قي�سيًا على ما يذكر اليعقوبي. 
العبا�سي  الجي�س  وقف  حاولوا  الذين  القادة  وكان 

)1) �سابان: الثورة العبا�سية �س 156.

)H. Laoust : schismes (2 )ت�سدعات( �س 56.

153 / �سابان: الثورة العبا�سية �س  II �س  167 / ف.حّتي: �سوريا  Brukelmann: �سعوب �س   (3(

 .56 – 155

)4) ك. كاهن: وجهات نظر، المجلة التاريخية 1963 �س 320، 327 / �سبان �س 159-157.

)5) تاريخ اليعقوبي II �س 343-342. 
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قي�سيين)1(: عامر بن �سرار )ت: 131 هـ / 749 م(، اأدهم 
بن محرز )ت: 100 هـ / 718 م( ونبتة بن منزله ويزيد بن 

هبيرة. 
وبالرغم من محاولت الأمويين الحثيثة لإبعاد العبا�سيين 
الميت،  البحر  جنوب  الُحميمة،  اأن  اإّل  ال�سام)2(.  بالد  عن 
الثورُة  وتو�ّسعت  انفجرت  ومنها  عبا�سية.  قاعدة  كانت 

اليمانّيُة التي اجتاحت حم�س لتوؤّدي اإلى نهاية الأمويين.
وانتف�س  للعبا�سيين.  مناوئين  ال�سوريون  القي�سيون  وظّل 
لكن  الكالبي،  جاعــونه  بن  من�سور  بقيادة  الّرّقة  كالبّيو 
الخليفة مروان �سحق تلك الثورة )3(. ولتغيير هذا التوازن في 
المهدي )158  العبا�سي  الخليفة  انتظار  �سوريا، كان يجب 

هـ/775 م – 169 هـ/ 785 م(.
مغزى.  ذا  كان  م  161هـ/778  �سنة  ب�سوريا  فمروره 
ذلك اأنه ت�سّرف ب�سكل �سيئ مع ال�سوريين اليمانيين، واجبر 
التنوخيين الن�سارى على اعتناق الإ�سالم، ونهب كنائ�سهم. 

)1) تاريخ اليعقوبي II �س 343/ �سبان �س 161.

)2) اليعقوبي II �س 297.

)3) الم�سدر نف�سه �س 370.
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على  وكانوا  الم�سادر)1(.  بع�س  بح�سب  الزنادقة  وا�سطهد 
كان  المهدي  على  اليمانيين  جواب  لكن  يمانيين،  الأرجح 
ثورة بقيادة المقـّنع )2(. اأكمل الهادي �سيا�سة اأخيه المهدي 

في �سوريا.
مع توّلي هارون الر�سيد لل�سلطة، ازداد الو�سع القبلي في 
�سوريا خطورة فتواجه اليمنيون والقي�سيون في منطقة دم�سق 
ولّده  الذي  التوازن  عدم  نتيجة  ذلك  كان  هـ)3(.  �سنة 176 
خلفاء بني العبا�س. حاول هارون اأقامة توازن جديدة ل�سالح 
بن  يحي  بن  مو�سى  برمكّيًا:  فاأر�سل  ال�سوريين  اليمانيين 
اإن  ال�سالح)4(.  من  ال�سكان  الطرفين وتجريد  لتهدئة  خالد، 
ال�ساحلية ودعم  لبنان وتقوية مدنه  اهتمام هارون با�ستيطان 
التنوخيين الذين حّلوا فيه في عهد المن�سور)5(، يف�ّسر محاولة 

هذا الحاكم المحافظة على �سوريا.
الخاطئة،  ال�سورية  �سيا�ستهم  اإلى  ُمجـّدداً  العبا�سيون  عاد 
ان�سقاقا  وّلد  مّما  الأمين،  حكم  اأيام  القي�سيين  فدعموا 
)1) ابن العديم: حلب I �س 61 / دب�س: �سوريا v �س 235 / بح�سب تاريخ اليعقوبي II �س 399 قتل 

المهدي مرتدا من تنوخ.

)2) دب�س: �سوريا V �س 235.

)3) تاريخ اليعقوبي II �س 409 / الثير: الكامل V �س 91.

)H. Lammens (4 : �سوريا I �س 133.

)5) ال�سدياق: اعيان II �س 497. 
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اأثناء  هـ   812  –  811 �سنة  الرقة  في  العبا�سي  الجي�س  في 
ال�سراع بين الأمين والماأمون )1(. وُيف�ّسر هذا نوعًا ما الدعم 
انتف�س  ال�سيعة.  بة من  المقـرِّ للماأمون ب�سبب �سيا�سته  اليمني 
اليمانيون ال�سوريون بحم�س �سنة 194 هـ/809 م، فُنهبت 
قائد  كان  التي  دم�سق  في  وكذلك  �سكانها،  واأُعدم  المدينة 
انتفا�ستها م�ست�ساراً اأُمويًا: اأبي بن عبدهلل ال�سفياني، مدعومًا 
من بني كلب واليمنيين. وتمّكن القي�سيون على راأ�سهم ابن 
»البي�شاء«)2(  هذه  خنق  من  العبا�سيين  بيه�س9وبم�ساعدة 
اإلى �سيدا والبقاع وبعلبك  التي نجحت بالو�سول لفترٍة ما 

وحم�س. 
الخليفة  عهد  في  القَبلي  البياني  الخط  حركـة  في  البارز 
الماأمون، المعروف في بداية عهده بتعاطفه بقّوٍة مع ال�سيعة،  
هو النتفا�سة القي�سـّية الكبيرة في �سوريا، التي قادها ن�سر بن 
َل اإلى  ـَـَبث الُعـقـيلي في قي�سوم �ســمال حلب. والذي تو�سّ �س
و�سيا�سُته  الجزيرة)3(.  على  التاأثير  واإلى  �ُســـمي�ساط،  امتالك 
تجاه ال�سيعة الذين فاو�سوه يف�ّسر موقفه من القي�سيين، واأي�سـًا 

)1) حتي: �سوريا II �س 165.

)2) نف�س الم�سدر V �س 147.

)3) محمد كرد علي: خطط I �س 187، اثير: كامل )A( �س 176.
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عالقـة هــذا الموقف مع توّجهـات الخليفة في بغــداد. 
-227هـ/  م   833  / )218هـ  المعت�سم  عهد  على 
843م( انتف�س خم�سون األف يماني من لخم وجذام وعاملة 
قائدهم  وكان  العّبا�ســي.  الُحكم  وجــه  في  فل�سطين)1(  في 
المهدي الأموي اأبو حرب تميم ال�سفياني، المعروف با�سم 
الرجل المبرقع وذلك �سنة 840 – 841 م / 227هـ. ولم 
هذه  من  موقف  اأي  القي�سيون  ول  ال�سمالية  �سوريا  تتخذ 

الحركة)2(.
بيه�س  ابن  بقيادة  القي�سية  النتفا�سَة  الواثُق  الخليفُة  خنق 
هذه  اأّن  اإلى  هنـا  الإ�سارة  وتجدر  دم�سق)3(.  في  الكالبي 
النتفا�سة تزامنت مع �سيا�سٍة موؤيّـــدٍة لل�سيعة من ِقـَبـل الحاكم 
الجديد. فهل ف�ّســر القي�سيون ال�سوريون هذه ال�سيا�سة على 
الواثق  �سيا�سُة  اأثارت  لقـد  اليمانيين؟!...  من  تقّرب  اأنها 
القي�سيين)4( في كل مكان: �ُسليم في الحجاز، ونمير وتميم 
ذلك  كان  اإن  نت�ساءل  اأن  يمكن  يمكن  كما  اليمامة...  في 

)1) دب�س: �سوريا V �س 311، محمد كرد علي: خطط I �س 192.

)2) يف�سر هذا رف�س القي�سيين الم�ساركة بحركة يمنية، ومن جهة اأخرى الوجود الع�سكر العبا�سي 

المفرو�س من البيزنيطن في �سمال �سوريا والذي منع الأنتفا�سة في هذه المنطقة.

)3) الثير: الكامل V (A) �س 267، مرة اخرى معار�سة كالبية 

)4) تاريخ اليعقوبي II �س 480. 
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ُمجــّرَد رّد فعٍل �ُســّنيٍّ �سد الخليفة المعتزلي.
الن�سارى  تجاه  �سوريا  في  قمعّيًة  �سيا�سًة  المتوكُل  قاد 
المناوئَة  الرايَة  دم�سق  رفعت  كذلك   .)1( معـًا  والم�سلمين 

للعبا�سيين �سنة 240 هـ / 854 م. 
ا�ستمر التُملُمُل اليماني. هذه المرة انتف�س يمنيو لخم في 
الأُردن اأيام الم�ستعين، كذلك كلب في حم�س، وتنوخ في 
المعرة وقّن�سرين. كما �ُسجلت انتفا�سٌة قي�سيٌة في ديار م�سر، 

لكنها كانت ل�سالح عبا�سي اآخر: المعتّز )2(.
ب�سبب  �سوريا،  في  الو�سع  لخطورة  المعتزُّ  الخليفُة  تنّبه 
مع  وبالأخ�س  القبائل،  مع  العالقات  في  الُمختّل  التوازن 
�ســيا�ســًة  فبداأ  البلد.  الغالبية في هذا  ُي�سّكلون  الذين  اليمانيين 
التنفيذ  المجموعتين. وكان مكان  ابـتـغـاَء ك�ْسب وّد  متوازنة 
في فل�سطين حيث حاول عامله ك�سب ربيعة وكلب في اآن معا.

ما يمكن اأن نذكره في نهاية هذا المقطع المخت�س ب�سيا�سة 
الخلفاء العبا�سيين القَبلية في �سوريا خالل فترة اكتمال او لنقل 
تاأ�سي�س الت�سيع بالتحديد، هو اأن اليمانيين ال�سوريين ن�سارى 
وم�سلمين، كانوا ب�سكل عام �سد العبا�سيين، وبانتظار عودة 

)1) الطبري: تاريخ: 7 / 374، اليعقوبي: تاريخ: 2 / 490، اأثير: الكامل: 5 / 294 5. 

)2) تاريخ اليعقوبي II �س 495 – 501 / محمد كر علي: خطط I �س 194. 
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الأُمويين اإلى ال�سلطة مع ال�سفياني الموعود. وعند وقوعهم 
في الياأ�س والتناق�س، خلقوا �سفيانيا خا�سا متحّدرا من �ساللة 

قحطان ا�سموه القحطاني )1(.
اإن عدم ال�ستقرار اليماني، اإن على ال�سعيد الديني اأم على 
المرحلة  في  �سوريا  تاريخ  يقود  �سوف  ال�سيا�سي،  ال�سعيد 

التالية. 
هذه  في  العبا�سيين  للخلفاء  القَبلية  ال�سيا�سة  كانت  تلك 

الفترة النقالبّية.
 فما كانت �سيا�ستهم تجاه ال�سيعة؟

اأ - العبا�شيون وال�شيعة: 

الفترة،  هذه  في  عبا�سي  خليفة  ع�سـر  خمـ�سة  اأ�سل  من 
المهدي،  المن�سور،  ال�سيعة:  �سد  كانوا  منهم  ع�ســرٌة 
الم�ستعين،  المتوكل،  المعت�سم،  الأمين،  الر�سيد،  الهادي، 
المعتز والمهتدي. في حيـن حاول الآَخـــرون �سيا�سَة تهدئة، 

مع التقّرب من اأخ�سام ال�سيعة في الوقت نف�ســـه.
من  الواثقون  ال�سيعة  انتقل  العبا�سية،  ال�سيا�سة  هذه  تجاه 

ق�سّيتهم اإلى مواجهة مفتوحة مع العبا�سيين: 

)H. Lammens (1 درا�سات حول حكم الأمويين / 399.



يتلا 113وس ته ومـةهوتا وم ا

اأماكن الثورات عهد الحاكم 

المدينة – الب�سرة المن�سور136-158هـ/754-775م 
مروالمهدي 158-169هـ/775-785 م
المدينة – مكة الهادي 169-170هـ/785-786م
الديلم – العراق – المدينة الر�سيد 170-194هـ/786-808م

الكوفة–الب�سرة–المدينة-اليمنالماأمون 198-218هـ/813-832م
الكوفة – خر�سان المعت�سم 218-227هـ/833-842م
الكوفة طبر�ستان الم�ستعين 248-252هـ/862-866م
الب�سرة المعتمد256-279هـ/870-892م

يبـدو اإذن اأن العبا�ســيين كانوا اأكثــر ق�ســـوًة من الأمويين 
تجــــاه ال�سيعة. وكما قال ال�ساعر اأبو العطاء ال�سندي: 

فليت جور بني مروان دام لنا  وليت عدل بني العبا�س في 
النار هذه ال�سيا�سة الظالمة اأجبرت ال�سيعة على اإخفاء ميولهم 
لب  ال�سيعية، بحيث اأن التقّية اأخذت مكانها كاإجازٍة في �سُ
الأحكام ال�سيعية.]كذا ! ولكّن الثابت اأّن التقية �سابقٌة ت�سريعًا 

و�سلوكًا على العبا�سيين )المهاجر([.
عام  ب�سكل  ال�سيعة  على  قا�سيًة  الظلم  ح�سيلة  كانت  لقد 
وعلى اأئمتهم ب�سكل خا�س: فمن اأ�سل ت�سعة اأئمة عا�سروا 
تلك الفترة، اأربعة ُد�ّس لهم ال�سّم: جعفر ال�سادق )148هـ / 
765 م( في المدينة، مو�سى الكاظم )183ه / 799م( في 
بغـــداد، علي الر�سا )203هـ/ 818 م( في طو�س، ومحمد 
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فقد  الباقون  اأّمـا  بغـــداد.  في  م(   835/ )220هـ  الجواد 
ق�سوا اإما خالل ثورات ]كـــذا ! من المعلوم جّيـداً اأن ما من 
اأحٍد من الأئمة الباقين ق�سى خالل ثورة. ولعَل الموؤلف يعني 

هنا علويين من غير الأئمة )المهاجر([ واإما في ال�سجن.
هذه ال�سيا�سة المناوئة لل�سيعة �سّجعها ودعمهـا بروُز اأئمة 
المتكّونة  ال�سيعية  العقيدة  الذين حاّجــوا   ،)1( الأربعة  ّنة  ال�سُ
منذ عهد الإمام ال�سادق، والتي كان مريدوها موجودين في 

كل مكان، حتى و�سط البالط العبا�سي )2(. 
ب – �شوريا في حال تحّول: 

اإن الأحداَث التي جرْت في �سوريا ومحيطها اأظهرت بال 
التي بداأت مع  الأ�سلمة  �سيا�سة  بدايًة نجحت  َلها:  �سك تحوُّ
الأمويين )عبد الملك وُعمر الثاني( ]يبدو اأنه يعني ابَن عبد 
انت�سار  )هـوذا  العبا�سيين  اأيام  �سوريا  في  العزيز)المهاجر([، 
ّنـّية في هذا البلد(. وقد اأجبر المهديُّ خم�سة اآلف من  ال�سُّ
كل  وتحالفت   ،)3( واحدة  دفعًة  الإ�سالم  اعتناق  على  تنوخ 
ال�سافعي  ـــ/712-795م(  ه اأن�س )179-93  بن  مالك  ابوحنيفة )80-150هــــ/699-767م(:   (1(

)150-204هـ/767-820 م( ،ابن حنبل )164-241 هـ / 780 – 855 م( 

)2) من الوزراء ال�سيعة في الع�سر العبا�سي: ابو�سلمة اأيام ال�سفاح، يعقوب بن داود اأيام المهدي، 

اأيام  الح�سين  وطاهربن  �سهل  بن  الف�سل  الر�سيد،  اأيــام  يقطين  بن  وعلي  الأ�سعث  بن  محمد 

الماأمون، وجعفر بن محمود الأ�سكافي اأيام المعتز والمهتدي. 

)3) حتي: �سوريا II �س 170.
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القبائل ال�سورية العربية )كلب، جذام وعاملة( )1(. 
بعد المتوكل، اقتربت اأ�سلمُة �سوريا من نهايتها ولكن لم 

تكن هكذا الحال في لبنان.
�سجّعت ال�سيا�سُة القَبلّيُة التي مار�سها العبا�سيون في �سوريا 
ل. وكان الم�سرح في �سوريا في ذلك الع�سر مهّيئا  هذا التحوُّ

لقبول كل ما هو اإ�سالمي و�سد العبا�سيين.
لة:  المف�سّ منطقتهم  في  الخوارج  انتف�س  الخوارج:   -(

الجزيرة. اأياَم ُحكم المهدي. كان دوُر الي�سكرّي الذي 
ُقــتــل في قّن�سرين. ومع قدوم الر�سيد انتف�س الحروري 
وبعد  ُهـزم.  لكنه  الّرّقة   )2( وحا�سر  )179هـ/795م( 
وُقـتــل   )3( ربيعة  ديار  في  ال�سيباني  انتف�س  عاما  ثالثين 
في �سنجار. كذلك ُيذكر �سيباني اآخر في ديار ربيعة في 
اأي�سا )4(. يمكن  ُقـتـل  اأيام المعتز واحتل المو�سل لكنه ٌ
اأن نقول اأن الجزيرة كانت ح�سن المعار�سة للمركزية، 
وقد ظلت معاديًة للعبا�سيين، هذه القبائل الربيعية اليمنية 
النتفا�سات  دعمت  )الكردية(  عربية  غير  حتى  اأو 

)H.lammens (1: �سوريا I �س 118.

)2) اليعقوبي: تاريخ II �س 410.

)3) تاريخ اليعقوبي II �س 483.

)4) نف�س الم�سدر II �س 502.
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في  �سهرة  الأكثر  ي�سكلون مظهرها  الخوارج  التي كان 
المو�سل اأو غيرها )1(.

)- الن�شارى: خائفين على و�سعهم، ثار الن�سارى اللبنانيون 

قلب  اإلى  لوا  وتو�سّ 142هـ/760م  �سنة  المن�سور  اأيام 
واقع ك�سروان ]الحقيقُة اأننا لم نفهم ماذا يق�سدالموؤلف 
بع�ُس  اأ�ساعها  التي  الأوهام  ببع�س  ُمتاأّثٌر  ولعّله  بهذا. 
بين عن ُوجوٍد م�سيحي في هذا التاريخ  الموؤرخين الُمتع�سّ
فيما  انت�سارهم  اأن  عليه  ُبني  مّما  ك�سروان،  في  الُمبّكر 
بعد فيه كان بمعنى العودة )المهاجر([ والبقاع. ُخنقت 
الثورة، لكن الن�سارى ا�ستمّروا باإزعاج العبا�سيين الذين 
وجدوا حلوًل جديدة اإل وهي توطين يمانيين في �سوريا 

)التنوخيين(.
وخْنُق  القمعّيُة،  العبا�سيُة  ال�سيا�سُة  اأّدت  ال�شيعة:   -  3

الم�سرح  وكذلك  �سوريا،  محيط  في  ال�سيعية  الثورات 
ال�سوري المالئم، اإلى هجرة الُم�سطَهـدين اإلى المناطق 
�سوريا  وفي  »العوا�شم«  في  فا�ستقروا  المتاخمة)2(. 

)I Histoire de la Dyn. M. Canard (1 تاريخ ال�ساللة الحمدانية .

)2) فيليب حّتي: لبنان �س 307، 314: كان المهاجرون من ال�سيعة وال�سماعليين والفر�س، كما يمكن 

اأن نتحدث عن هجرة مارونية اإلى قبر�س ايام الر�سيد والمتوكل بح�سب الطويل: العلويون / 276.
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ال�سمالية والغربية)1(. وللّزيادة في الدّقة يمكن اأن ُن�سيف 
و�سهل  اليوم،  الجنوبي  بلبنان  المعروف  عامل،  جبل 
وال�سام،  بغداد  في  البرامكة  ا�سطهاد  وبعد   .)2( البقاع 
المركزية  الحكومة  عن  بعيداً  لال�ستقرار  ال�سيعُة  هاجر 
ُقرب  الن�سيرية  وجبل  وقبر�س  وتون�س  المغرب  في 

الالذقية)3(.
والهند  خرا�سان  في  ال�سيعة  تفّرق  نّو�ّس)4(  وبح�سب 

وال�سلمّية في �سوريا )5(.
اإلى  بالدخول  الإ�سماعيليون  نجح  الحقبة  هـذه  في 
بن  اإ�سماعــيل  بن  محمد  ُيقال،  فيما  دخل،  فـقـــد  �سوريا. 
من  الُمالَحق  م(،   785  / هـ  )ت:196  ال�سادق  جعفر 
اإلى ع�سكر  اإلى �سابور ثم فرغانة ثم  ِقـَبل الر�سيد العبا�ســي، 
مكرم)6(. وبح�سب المرت�سى )7(، �سكن محمد تدمر، حيث 

)1) الم�سدر نف�سه / 186.

)2) ف. حتي: لبنان �س H.lammens .314 : �سوريا II �س 8.

)3) الطويل: العلويون �س 171-170.

)4) اإ، نو�ّس: بحث / 378.

)5) لُي�سير ما�سينيون اإلى تاريخ التحوُّل ال�سيعي في �سوريا ال�سمالّية وطبريا وجبل عامل وك�سـروان.

انظر مادة »ك�سروان« في دائرة المعارف الإ�سالمّية. 

)6) ح�سين: الإ�سماعيلية / 16.

)7) مرت�سى: ثمار / 15.
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جعل من هذه الواحة مركزاً لالنت�سار الإ�سماعيلي. ويت�ساءل 
المجل�سي)1(، الذي لم يكن متاأّكــداً من ا�سم العلوي الذي 
منزله  جدران  على  ترك  والذي  الر�سيد،  اأيام  تدمر  ي�سكن 
اأ�ســعارا تمدح كرامات اأهل البيت، عـّمـا اإذا كان الكاظم، 

بعد موت محمد بن ا�سماعيل، خلفه ابنه عبداهلل.
في اليد ثالثة ن�سو�س عن قدوم الإ�سماعيليين اإلى ال�ّسلمّية: 

و�سل محمد بن اإ�سماعيل من ني�سابور اإلى تدمر، ومات  -
�سنة 193هـ/808 م. غادر ابنه عبدهلل تدمر اإلى ال�سلمية 
ثم اإلى معّرة النعمان. ومات في ال�سلمّية 212هـ/827م 

و�سل عبداهلل بن محمد اأيام ظلم الماأمون، من الديلم اإلى  -
معّرة النعمان ثم اإلى ال�سلمية وم�سياف )2(.

 توجه عبدهلل من تدمر اإلى م�سياف ثم اإلى ال�سلمية )3(.  -
مهما يكن من اأمـر، فاإن الن�سو�س الثالثة تتقارب. الُمهمُّ 
اأن الإ�سماعيليين دخلوا اإلى �سوريا متنكرين ب�سكل ُتّجار في 
القرن الثالث من الهجرة، وا�ستقروا في م�سياف وال�سلمية. 
�سنة  المتوفى  هلل  عبد  بعد  م�سهد.  جبل  في  اأمواتهم  ودفنوا 

)1) المجل�سي: بحار مجلد 48 �س 182-181.

)2) ح�سين: الإ�سماعيلية �س 17.

)3) المرت�سى: ثمار / 15.
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ال�سام  بالد  في  وتنّقـل  اأحمد  ابنه  خلفه  م،  هـ/827   212
وفي  وجوارها  وحلب  دم�سق  في  اإ�سماعيلين  خّلف  حيث 
اأجزاء اآخرى من �سوريا)1(. تلك كانت المرحلة ال�ّسـّرية من 
النت�سار الإ�سماعيلي. لكن الياأ�س من النجاح في �سوريا في 
مواجهة النت�سار الثنى ع�سري اأو الخارجي دفعهم اإلى ترك 

�سوريا نحو افريقيا ال�سمالية في اأواخر هذا الع�سر.
يجب ان نذكر الم�ساهمة ال�سماعيلية في التحّول الثقافي 

في �سوريا )2( في فترة الخالف بين الأمين والماأمون.
في  منطقة حلب  في  ُي�سّجل  الإ�سماعليين،  اإلى  بالإ�سافة 
ِهدوا  ا�سطُّ الذين  الزنادقة  المهدي( وجود  )ايام  الفترة  تلك 
من العبا�سيين )3(. هوؤلء بالتاأكيد لم يكونوا ن�سارى. ويمكن 
اأيام  البرامكة  يهتم  م�سلمين.  غير  ُفر�سا  كانوا  اإن  نت�ساءل  اأن 
ّني لإحالل الزنادقة مكانه.  الر�سيد بال�سعي لقلب الخليفة ال�سُّ
لكن وجود الزنادقة في �سوريا �سيكون َمعَبرا للحركة ال�سيعية 

النا�سئة في هذا البلد.
انتفا�سة  اأيام  وتحديدا  الماأمون  اأيام  نالحظ  اأن  يمكن 

)1) المرت�سى: ثمار/ 15 / ح�سين: الإ�سماعيلية / 17.

)2) ر�سائل اخوان ال�سفا.

)3) اإبن العديم: حلب I �س 61، دب�س: �سوريا V �س 235.
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ن�سر بن �سبث الُعقيلي في �سمال حلب، وجود مجموعة من 
الطالبيين، جاءت للطلب من الثائر اأن يكون موؤيّداً لآل النبي. 
وعندما رف�س، طلبوا منه اأن تكون ثورته بي�ساء فرف�س اي�سا. 

ال ثورًة عربّيًة �سد ت�سّلط الغرباء )العجم( )1(. ُمف�سّ
يبدو لي ذلك ُمعّبرا جــّداً. لأنه من جهة كان ال�سيعة في 
ذلك الع�سر اأقلّيًة ل ت�ستطيع اأن تفر�س نف�سها على من كانت 
تريد اأن تعمل معه، ومن جهة اأخرى، وبالرغم من الوجود 
ذلك  في  ال�سورية  البي�ساء  الثورات  خلف  الواقعي  ال�سيعي 
الُمخادعـين.  العبا�سيين  �سد  الإنتفا�سة  هو  فالمهم  الع�سر، 
ديك  ال�سيعي  ال�ساعر  مدينة  حم�س،  في  �سيعٌة  يوجد  كان 
الجن )161-236هـ/ 777- 49م( المتحّدرمن ال�ّسلمّية، 
والذي لم يترك حم�س، في ع�سٍر كانت فيه مرا�سم عا�سوراء 
اإمامي  �سيعي  �ساعر  هناك  كان  كذلك   .)2( جّيداً  معروفًة 
)189-236هـ/804-850م(  تّمام  ابو  �سوريا:  في  اأخر 
الفترة. لكن  تلك  الُمتحّدر من حوران، وكان م�سهورا في 
بغداد  في  اإقامته  كذلك  والعراق،  وفار�س  م�سر  اإلى  اأ�سفاره 
خارج  من  عليه  ح�سل  ربما  الذي  ت�سّيعه،  باأ�سل  اأخّلت 

.A،B 42 س� VIII س 187، زر كلي: اأعالم� I س 176، محمد كرد علي: خطط�V 1) اثير: الكامل(

)2) دب�س: �سوريا V �س 243 / كرد علي: VI �س 256 / حتي: �سوريا II �س 183-182.
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�سوريا؟ يّدعي الموؤرخ �سفا اأّنه �ســكن في جبل عامل خالل 
�ســنٍة �سعبٍة)1(. واأنه اكت�سب الت�سيع من العامليين. ويتابع اأن 
وبرع�سيت  المنطقة  هذه  وذكر  المالكّية  في  �سكن  تمام  اأبا 

وعيناتا وحّداثا في ا�سعاره )2(.
ُي�ساف اإلى ذلك. الطابع الإجتماعي الذي اتخذه الت�سيع 
في ذلك الع�سر )3(، ويبدو وا�سحا اأّن انتفا�سة الرجل المبرقع 
متجان�سة  تكون  لكي  الب�سرة،  في  والزنج  فل�سطين  في 
من  نوعًا  ذلك  كان  لقد  �سيعيًا،  �سكاًل  اتخذت  الع�سر،  مع 
التمويه بهدف الح�سول على وجهة �سرعـية تكون بمتناول 
بالفالحين،  المليء  الزراعي،  البلد  �سوريا،  اإن  الموؤمنين. 
للت�سيُّع  ُمهّمًة  اأر�سّيًة  توؤّمن  هي  ها  وبالغرباء،  َهدين  بالُم�سطَّ

الُم�سَبع بالمظاهر الجتماعـية.
بهاج�س  م�سكونًا  كان  الذي  المتوكل،  الخليفة  اإن 
العراق  غادر  �سوريا،  في  اأبـداً  العالق  الخطير  ل  التحوُّ
ُمتجهًا اإلى �سوريا، واأقام في ق�سر مروان بين �ساحية دارّيا 
ودم�سـق. ورف�س حتى الإقامة في دم�سـق ب�سبب مناخها. 
)1) تنقل الحوارنيين والعامليين خالل ال�سنوات ال�سعبة هو حدث واقعي، فقد اأخبرني جـّدي العاملي 

من الكوثريـة اأنه توّجه اإلى حوران مع عائلته خالل الحرب العالمية الأولى هربًا من الجماعة. 

)2) �سفا:تاريخ جبل عامل / 282-281. 

)3) ك. كاهن: المجلة التاريخية 1963 / 298.
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بوّد  كان  لقد   .)1( �سامراء  اإلى  الدخول  عن  يتاأّخر  لم  لكنه 
هذا الحاكم العبا�سي مراقبة هذه المقاطعة عن كثب، لكن 

بعد فوات الأوان. 
اأنها �سوريا التي �ستخرج من اأيدي العبا�سين للدخول في 
بعد  توازَنها  تِجـَد  اأن  قبل  والخ�سيدين،  الطولونيين  اأيدي 

لت. �سل�سلٍة طويلٍة من التحوُّ
اأئمة الإ�شماعـيليين في هذه الحقبة: 

اإ�سماعيل )توفي �سنة 145 هـ/ 762م(. -
محمد )توفي �سنة 193 هـ / 808م في تدمر(. -
عبداهلل )توفي �سنة 212هـ / 827 م في ال�سلمية(. -
اأحمد )توفي �سنة 265 هـ / 878م في ال�سلمية(. -
الح�سين )توفي �سنة 265 هـ / 878 م في ال�سليمة(. -
محمد المهدي )هاجر اإلى �سمال اأفريقية(.  -

2- سوريا الطولونية )264-292هـ/877-904م):

من  المق�ّسمة  العبا�سية  ل�سوريا  القا�سية  ال�سربة  جاءت 
العبا�سيون  الجذور، كان  تركـّيِة  اأُ�ســـــرٍة  يـــــِد  م�سر، على 
اأن  المنطقي  من  كان  لقـد  )م�سر(.  هنا  اإلى  اأح�سروها  قد 

)H.lammens  (1 : �سوريا I �س 135.
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تركها  بدَل  �سوريا،  على  باأنف�سهم  الطولونيون  ي�ستـولي 
للقوى الجديدة التي جّزاأتها �سيا�سيا وثقافيا )1(.

�سنة 264هـ / 877 م،ترك اأحمــد بن طولون م�سر واأخـذ 
طريَقه اإلى �ســوريا، بعــد وفاة حاكمها اأكجور. احتّل دم�سق 
ف عامله  وحم�س وحلب بدون مقاومة. رف�س الخليفُة ت�سرُّ
انطاكية  واحتّل  طريقه  اأكمل  طولون  ابن  لكن  م�سر.  على 

والمنطقة الُممتدة من قّن�سرين حتى الرّقــة )2(.
الع�سكرّية  اأعماَله  طولون  ابُن  وا�سل  ا�سهر  عدة  اأثنـاَء 
الجديدة،  دولته  رقعة  تو�سعة  ابتغاَء  �سوريا  في  وال�سيا�سية 
العبا�سيون  له. حاول  عـّبا�سيٍّ لعالج  �سعٍف  على ح�ساب 
ال�سمالية،  �سوريا  حاكم  لوؤلوؤ  مع  بالتاآمر  و�سعهم  انقاَذ 
المحاولة  اأّن هذه  بيـَد  ابن طولون،  قبَل دخول  فيها  الُمعّين 
ف�سلت)3(. لكن ُيمكن ت�سجيل عودٍة للعالقات الطبيعية بين 
العبا�سيين والطولونيين. اأثنـاءهذه الفترة، ح�سلت تحالفات/
على  �سوريا  العائلتان  الأُ�سرتين)4(واقت�سمت  بين  م�ساهرات 

)1) كان العبا�سيون من�سغلين بانتفا�سة الزنج في منطقة الي�سرة. 

)2) ابن العبري: دول �س 149. 

)3) ابن العديم: حلب I �س 80-78.

)4) محمد كرد علي: خطط I �س 203-202 / اثير: الكامل VII (B) �س 473 .



124

زمن قمرويه)1( )270-282هـ/883-895 م(.
ترك  مما  نف�سها،  العبا�سية  ال�سيا�سة  ـّنـة  ال�سُّ الطولونيون  اّتـبـَع 
�سوريا في نف�س الحال )2( . فقد ا�سطهدوا ال�سيعة في م�سر )258هـ 
/ 871م( ومـّدوا نفوذهم اإلى »المدينة«، و�ساهموا ب�سحق انتفا�سة 

الزنج بين عامي 268-270 هـ/ 881- 883 م. 
القبائل  من  �سوريا  في  للطولونيين  القَبليُّ  الدعم  جاء 
القي�سية، مّما �ساهم في تظهير �سيا�ستهم القَبلية بين القي�سيين 
وكان  عليهم.  خطورة  الأكثر  كالب  وكانت  واليمانيين. 
نف�سه  الكالبي  الح�سور  فر�س  وقد  قادتها حكام حلب)3(. 
على الطولونيين، فقد كان من م�سلحتهم العتماد على هـذه 

القبيلة، واإن يُكن وفاء هوؤلء للت�سنُّن محلَّ ا�ستفهاٍم وا�سح .
العبا�سيين  بين  الفترة  هذه  في  الجزيرة  تاأرجحت 
والقائدين  الحمدانيين  عمل  ذلك  كان  والطولونين)4(. 
اأما   .)5( ال�ساج  اأبي  بن  ومحمد  كنداج  بن  ا�سحق  التركيين 
لنقل  او  للعبا�سيين  المناوئة  الجزيرة  في  القي�سية  القبائل 

)1) اإبن العديم: حلب I �س 82. 

)2) ف. حتي: �سوريا II �س 186 / كان اأحمد بن طولون �سافعيا: اثير: الكامل VII �س 409. 

)3) م�سعودي: مروج IV �س 307، يعقوبي: تاريخ II �س 510-506.

)4) كان الحاكم محمد بن العبا�س، اإبن العديم: حلب I �س 80. 

)5)  اأثير: الكامل )VI(A  /61-63، نف�سه / 84-80.



يتلا 125وس ته ومـةهوتا وم ا

كانت  تلك  الكبيرين:  العدوين  اقلقت  فقد  ّنة،  لل�سُّ المناوئة 
حال بني �سيبان )1( وبني تميم.

الممتدة  المنطقة  على  الحمدانيون  �سيطر  الفترة،  هذه  في 
اأرُدُم�ست بما فيها برقعيد في الجزيرة. ما من  اإلى  من ماردين 
تطّورهم  من  المرحلة  هذه  في  الحمدانين  ت�سّيَع  ُيثبُت  �ســـيٍء 
الحركات.  لكلِّ  الَجْذِب  قطَب  الخوارُج  وكان  ال�سيا�سي. 
طالما  المركزية  الحكومة  بين  يتاأرجحون  الحمدانيون  وكان 
كانوا ي�سعرون بقـوتها، وطالما كانت هذه الحكومة تحّبــذهم 
في المنطقة )2(، وبين الخوارج)3(. كل �سيا�سة هذه القبيلة التغلبية 
التاأرجح  خاللها  من  وحاولت  القوة.  عالقات  عليها  اأملتها 
الخليفة  �ُســلطة  �ســيطرت  وقد   .)4( نف�سها  على  تحافظ  لكي 
ق�سد وقد  اأنف�سهم عن غير  الحمدانيون  الجزيرة، فوجد  على 

ا�ستوعبتهم بغداد، فقاتلوا �سد الخوارج والقرامطة )5(.
ي�ساعدنا اليعقوبي )المتوفى �سنة 284 هـ/ 897 م( ]كذا 
في  الأقل[  على   293 ال�سنة  حتى  عا�س  اأنه  الثابت  لكّن   !

.244 / IV 1) الم�سعودي: مروج(

)2) كانت عينهم على حكومة المو�سل من خالل تغلبي .

)3) اثير: الكامل)VII(B �س 419، 453 

)4) نف�سه �س 469ـــ70. 

)5) م. كانار: تاريخ ال�ُساللة....: 1 / 315 17.
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كتابه »البلـدان« على تو�سيح التمو�سع القبلي في �سوريا، مع 
تحديد موقع الُفـر�س )1(.

اليعقوبي  لنا  يتيح  الخريطة،  على  المعطيات  تثبيت  مع 
كذلك  ال�ّســاحل،  ماخال  ال�سمالية  �سورية  باأن  ال�ستنتاج 
ي�ســكنها  كان  البقاع،  و�سهل  الجبلية  المنطقة  ماخال  لبنان 
وجود  نالحظ  كما  فل�سطين.  غالبية  كذلك  اليمانّيـون، 
على  و�ُساللته  معاوية  وّطنهم  فار�سية  اأُ�سول  من  متحّدرين 
في  كما  �سور  اإلى  طرابل�س  من  اللبناني  ال�ساحل  طول 
كّل  لحقًا  ُنالقي  �سوف  عينها  المناطق  هذه  وفي  بعلبك. 
»بورون«)2( في جبال �سوريا  المن�سقين عن ال�سالم بح�سب 
لبنان، وفي حوران، و�سوف  �ُسـفوح  )جبال الأعلى(، على 
العالقــة  هذه   ! ]كـذا  قوة.  الأكثر  ال�سـيعية  الطائفة  تكون 
الفـتـرا�سّية، بين ن�سـاأة الت�سـّيع في ال�سـام، اأو ن�سـاأة بع�سه، 
وبين جوالي �سغيرة فار�سية،  قد درج عليها عــدٌد من معارف 
�ساذج  تف�سير  اأنها  قطعًا  بعد  فيما  ثبت  وقد  الم�سـت�سـرقين. 
واإ�سقاطي من الحا�سر اإلى الما�سي. بحيث اأّن بع�سهم اأعلن 
رجوعه عنه، بعد اأن ن�سر راأيه في مجّلة علمية معروفة. وعلى 

)1) يعقوبي: البلدان / 182-169.

)2) بورون: الدروز / 95.
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كل حال فاإن انت�سار الت�سّيع في المنطقة هو ظاهرة اأكبر بكثير 
من اأن ُتف�ّسر بجالية محدودة العدد[. 

اأ - القرامطة 

د الإ�سماعيلي في �سوريا، بداأ َمظهٌر  بعد الف�سل التاّم للتمــدُّ
اآَخـٌر لهذه العقيدة: اإ�سماعيلية متطّرفة هذه المّرة. اأُولئك هـم 
الذين �سُيعرفون بعـد قليل بالقرامطة. ويبدو لـنـا اأن ال�سوريين 
الُمتطّرفة  الُمت�ســـّيعة  العقيدة  هـذه  لتقبُّـل  جاهـزين  كانوا 
اأّن  على  يــدلُّ  �ســٍئ  كلَّ  اأّن  كما   .)1( للعبا�سيين  والمناِه�سة 
ـروا الأر�سيَة تح�سيراً جّيــداً  عـاُة الإ�سماعيليين قـد ح�سّ الدُّ
اإلى  اأن ي�سمَّ  للقرامطة. وا�ستطاع قائُدُهـم عبدهلل بن ميمون 
في  ي�سكن  كان  الذي  قرمط  حمداَن  الإ�سماعيلية  الدعوة 
منطقة الكوفة. فبداأ هذا الأخير بالدعاية. وحاول �سنة 276 
هـ / 889 م �سراء الأ�سلحة )2(. جامعًا حوله العنا�سر الغا�سبة 

في المنطقة )3( من فالحين وبدو.
لقد كانت النتفا�سة »�شـــيوعـيًّة« في م�سمونها الجتماعي 
بن  زكرويه  ا�ســمه   : قرمطيٌّ قائٌد  وحمل  والقت�سادي)4(. 

)1) ف. حتي: �سوريا II �س 189 – 190.

)2) ح. ح�سن: الدولة الفاطمية �س 385.

)Met3:civil (3:ا�سالم �س 68.

)4) ح. ح�سن: الدولة الفاطمية �س 387.
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مهرويه، اإلى �سوريا الفكــَر والن�ساَط القــرمطي. وما عّتـًم اأن 
اأ�سبح قائـَد القرامطة في ال�سمال.

فكـَر  زرع  اأنه  حيث  من  يهّمنا،  القائد  هذا  ن�ساط  اإن 
البحــث:  هــذا  في  عليها  نعمُل  التي  المنطقة  في  القرامطة 
الموؤرخين قد جعلوا هذه  اأن  الجزيرة وال�سام. وبالرغم من 
القرامطة  فكر  اأّن  لي  يبدو  فاإنه  �سوريا،  ت�ستهدف  الحركة 
الذي  ال�سماعيلي  النت�سار  من  ا�ستفاد  قد  الم�سدر  العراقي 
دعايته  اكت�سب  اأنه  الآن  وُن�سيف  ال�ّسلمّية.  في  مركزه  كان 
كان  زعيمهم  اأن  لدرجة  العبا�سيون،  عار�سها  التي  الخا�سة 

م�سطرا لالختباء وتـْرك العمل لأبنائه ومندوبيه.
ال�سيعي  هور  الظُّ حركَة  العرُب  �سيدعم  جديد  من 
باأن بني  اأن نن�سى  الجديدة)1(. لقد كانوا يمانيين، وليجب 
لقد   .)2( القرامطة  اإلى  ان�سّموا  قــد  الـّرّقــة  كلب في محيط 
اإلى  م�سـاكنهم  ونقلوا  للقرامطة،  المكان  ال�ّسلمّية  اأهُل  ترك 

اإفريقية ال�سمالية.
وبعد تح�سير الم�سرح، هـّيـاَأ موُت الخليفة المعت�سىد)3( 

)1) اثير: الكامل A VI �س 99.

)2) ح.ح�سن الدولة الفاطمية �س 388.

)3) ا�ستعمل القرامطة القوة دائما. في حوران �سنة 282هـ/ 895 م لقوا مقاومة �سهابية، �سدياق: 

اأيام I �س 37/ ا�سود: ذخائر �س 244.
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لموجة عنف وا�سعة من الموجات التي برعوا في تنظيمها. 
الُمُدن  على  القرامطة  ا�ستولى  289هـ/901م،  ال�سنة  ففي 
َب اأعينهم  ال�سورية اأيام هارون بن خمارويه)1(، وا�سعين ن�سْ

كاأنموذج نجاَحهم في �سرق �سبه الجزيرة العربية.
حاول ابن زكرويه ال�سيطرة على دم�سق، التي كان يحكمها 
طولوني. لكن القرامطة ُهزموا في »وادي ال�شعادين والأفاعي« 
في منطقة دم�سق، حيث مات قائدهم، فخلفه �سقيقه ح�سين 
)�ساحب ال�ّسامة( وت�سالح مع الدم�سقيين عـلــى اأن يدفعوا له 
فدية)2(. في ذلك الأوان كانت منطقة الغوطة، كذلك مناطق 

اخرى كجبل الأعلى وجبال لبنان القديم، قرمطية )3(.
للغزو  �سهولة  اأكثر  اخرى  مناطق  دور  دم�سق)4( جاء  بعد 
بفعل الثقل اليمني الموجود فيها. ف�سقطت حم�س وُرفعت 
الخطبة فيها با�سم القرمطي. قاومت حماه لنها كان ي�سكنها 
كان  الحم�سيين.  مع  تقليدي  خالف  على  كانوا  قي�سيون 
للقتل. كما  وُمعّر�سين  �سكان حماة م�سطهدين، مطرودين 

)1) ابن العبري: دول �س 151.

)2) اثير: الكامل VII (b)  �س 523 – 524. 

)3) كرد علي: خطط I  �س Bouron / 107: الدروز �س 96.

)4) اثير: الكامل VI (A) �س 104 / كرد علي: خطط I 207 / ف. حتى: �سوريا II �س 190-189 / 

قازان: لبنان �س 127.
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احُتـلْت المعّرة وال�ّسلمّية حيث كان الحم�سيون مقموعين. 
في بعلبك ُجـّزَر بجزٍء من ال�سكان. ويمكن اأن نت�ساءل مـااإذا 
كان الت�سيع قد اجُتـّث في هذه الفترة من الُمــُدن التي قاومت 

وتلّقْت �سربات القرامطة الأكثر ق�سوة.
متوج�سًا من المتداد القرمطي في �سوريا ال�سمالية و�سبه 
�سنة  المكتفي  العبا�سي  الخليفة  اأر�سل  العربية،  الجزيرة 
لكّن  الأغـــّر.  اأبـو  بقيادة  ع�سكرية  حملة  902/290م 
حلب،  طريق  على  الب�ستان  وادي  في  ُهزمت  الحملة  هذه 
والتجاأ قائدها في هذه المدينة، فحا�سر القرامطُة حلب دون 
التمكن من دخولها )1(. انتقل الخليفة �سنة 291هـ / 903 
م نحو الـّرّقــة حيث يمكنه حكم مجمل ال�سحراء ال�سورية 
مفارز  اأر�سل  العراق.  على  ال�سيطرة  على  المحافظة  مع 
ع�سكرية بهدف اإيقاف القرامطة م�ستعينا بالقي�سيين من تميم 
لأنهم  �سعبا  القرامطة  حال  كان   .)2( الهدف  لهذا  وكالب 
وقعوا بين الطولونيين من جهة والعبا�سيين من جهة اخرى. 
الم�ساكل  ال�سعداء على جبهة حتى يقعوا في  يتنف�سوا  اأن  ما 
الفترة محمد بن  العبا�سي في تلك  القائد  مع الأخرى. كان 
)1) اثير: الكامل VI (A) �س 105 / اإبن العديم: حلب:I �س 88-89 / طباخ: حلب I �س 232-231.

)2) اإ بن العديم: حلب I �س 90.
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والطولونيين  القرامطة  طرد  بنّية  حلب  اإلى  فتوجه  �سلمان، 
في  قادتهم  واأحرق  حماة  قرب  القرامطة  فهزم  �سوريا،  من 

بغداد)1(. 
اأحُد الحْمدانيين، وا�سمه ح�سين بن حمدان، الذي كان 
في خدمة الخليفة نّظم مقتلًة بالقرامطة في ال�سحراء ال�سورية 
بم�ساعــدة ال�سيبانيين)2(. ويمكن لـنـا اأن نت�ساءل ما اإذا كان 
القي�سيون في الجزيرة والخوارج بالإ�سافة اإلى ال�سيعة الذين 
ا�ستمروا على خط الأئمة كانوا ُم�سطَهـدين من القرامطة لكي 

ي�سهدوا الخ�سارة الدموية التي فر�ست اأخيراً على هوؤلء؟
تمّكَن العبا�سّيون من هزيمة القرامطة )3( واإعادة ال�سيطرة 
وبذلك  هـ/904م.   292 �سنة  م�سر  على  كما  �سوريا  على 

و�سعوا الحـّد النهائي للحكومة الطولونية )4(.
في  اأ�سا�سيًا  تغّيراً  القرمطيُة  ا�ستولدت  هل  الآن:  ال�سـوؤاُل 

�سوريا ل�سالح الت�سيع؟
ــط  الّن�سِ ال�سيعي  الطابع  اأنجحت  اعتبارات  عــــدة  هناك 

للقرامطة في ذلك الع�سر. ُنلّخ�سها بما يلي:

)1) اثير: كامل VI (A) �س 108.

)2) نف�سه �س 108.

)3) اكمل القرامطة حركتهم في البحرين واليمن ومكة: ح. ح�سن: الدولة الفاطمية �س 389.

)4) اثير: كامل VI (A) �س 110.
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1- بالن�سبة للقرمطّية المتفـّرعة من الإ�سماعيلية، ل زال محمد 
الأمر  الُمنتَظـر.  المهدي  هـو  لهم  بالن�سبة  اإ�سماعيل  بن 
الذي كان مو�سع ا�ستياء الإ�سماعيليين الذين يعتقــــــدون 

اأّن المهدي هو من �ساللة محمد بن اإ�سماعيل. 
2- انتقد القرامطة الراف�سة )1( والثنى ع�سرّية الذي ينتظرون 

اإمامهم ويمّدون بعمره )2(.
3-اإن الطابع الإجتماعي للقرامطة ُيبعده عن المنحى العلوي 
اأّما  نقا�س،  بال  اجتماعيًا  كان  فالم�سمون  اتخذه،  الذي 

التخّفي فكان علوّيًا دينيًا.
4- اأدخل الطابع العنفي للحركة )نهب، مجازر، اجتياحات، 

انتهازيون ي�سعون اإلى ال�سرقة( )3(.
ب�سكلين:  �سوريا  في  الت�سيع  ظهر  الع�سر،  ذلك  حتى 
ال�سماعيلية والقرمطية، كان على الثنى ع�سريين انتظار نهاية 
تلك الفترة لتتحقق غـيبة اإمامهم الثاني ع�سر، ولتكمل قاعدة 

عطي لل�سيعة ايام ال�سادق لأنهم رف�سوا اإمامة اأبو بكر وعـمـر. راأي اآخر يقول 
ُ
)1) الراف�سة: ا�سم اأ

اإمامة جعفر  119هـــ/737م للذين كانوا مع  باأن الأ�سم اعطاه المغيرة بن �سعيد المتوفي �سنة 

ال�سادق. وبح�سب ال�سهر�ستاني فاإن الت�سيمة اأعطيت لل�سيعة الكوفيين حيث انهم رف�سوا راأي 

زيد بن علي في م�ساندة اأبي بكر وعمر. راأي اآخر يقول باأن الت�سمية اأعطاها الإمام ال�سادق لأن 

ال�سيعة رف�سوا اأن يكونوا مع فرعون ليكونوا مع محمد واآله. مهما يكن فاإن الأ�سم ا�ستعمل اأيام 

الر�سيد لو�سف ال�سيعة مثل ال�ساعر ال�سيد الحميري.

)2) اثير كامل VI (A) �س 188.

)3) م كرد علي: خطاط I �س 211.
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عقيدتهم، فعلى ح�ساب كل هذه الحركات ال�سيعية، �سّرب 
الثنا ع�سريون اأفكارهم وك�سبوا جزءا كبيرا من �سوريا.

ب- محاولٌة عبا�شيٌّة اأخيرة ))9)-3)3هـ/904-934م(: 

احتّل العبا�سّيون �سوريا بعد اأن اأنزلـوا الهزيـمـة القرامطة، 
الخليفة،  مقاومة  على  القادرة  الوحيدة  القوة  كانوا  الذين 
العام  منذ  الطولوني  للوجود  عمليٍّ  حدٍّ  ع  و�سْ بعد  واأي�سًا 
طّياتها  في  تحمل  كانت  القوة  لكن هذه  290هـ /902م. 
بذور خ�سارتها اأو على الأقل عدم قدرتها على حكم �سوريا.

ج- القرامطة اأي�شاً:

م   905  / 293هـ  و�سنة  كيغلغ.  ابن  العّبا�سيُّ  الحاكُم  كان 
م�ستغّلين  دم�سق،  منطقة  في  ُمجـّدداً  هم  حظَّ القرامطُة  جّرب 
عــّدة  واجتاحوا  هـــــّددوا  فـقـد  م�سر.  اإلى  حاكمها  �ســفـَر 
بع�س  �ساعــدهم  حيث  ودم�سق،  واأذرعات  ُب�سرى  بلــدان: 
القرامطة المحليين من �سكانها)1(. بينما ُدّمـرت حوران ومنطقُة 
طبريا. الُمهــمُّ هنـا اأّن بع�س الكلبيين كانوا في �سفوف القرامطة. 
العبا�سيين،  با�سم  �سوريا  يحكم  كيغلغ  اإبن  كان  بينما 

)1) اثير: كامل VI (A) �س 112-113 / ابو الفداء: مخت�سر II �س 60 / كرد علي: خطاط I  �س 

.210
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حافظت بغداد على موقفها الم�ساّد لل�سيعة )1(، اإْن من خالل 
بيت  اآل  من  العلوي  للبيت  بعـدائهم  معروفين  وزراء  وجود 
النبي: القا�سم بن عبيد اهلل )290-292هـ/902-904م(، 
اأو  )306-311هـ/918-923م(،  العبا�س  بن  الحامد 
ال�سيعة  اأو  عي�سى  بن  علي  مثل  البهلوانيين  اإبعاد  خالل  من 
من  وا�سحا  بدا  لبغداد  الموقف  هذا  الفرات.  بن  علي  مثل 
خالل خنق مغامرة موؤن�س المخ�سي والحاجب بن يلبق �سنة 
321هـ/933م، كذلك في َهـــْدم م�سجد ُبـراثـا ال�سيعي في 
بغــداد. لكن نهاية هذه الفترة اأظهرت نوعا من الثقل ال�سيعي 
ال�سيعـّية  ال�سغوط  اأمام  الحنبلية  على  فـُقـ�سي  العراق،  في 
والقرمطّية، واأعـيـدْت عمارة م�سـجد ُبـراثــا وحرا�ســــته)2(.
بعد نوع من الّراحـة على الجبهة ال�سـورية، بــداأ القرامطة 
في بداية القرن الرابع الهجري هجومًا )3( ي�ستهدف الب�سرة 
النهب  زراعين  م،  312هـ/924  و  306هـ/918م  �سنة 
الحج  طريق  القرامطة،  قائُد  طاهــر،  اأبو  وقطع  والحرائق. 

اأمام القافلة العراقية، و�َسـجَن اأبا الهيجاء الحْمداني.

)Laoust: schisms (1 )ت�سدعات( �س 154-152. 

)2) نف�سه / 155.

)3) اثير: كاملVI (A) �س Laoust ،194، 177،180،186،188،191: الت�سيع / 142.
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 �سنة 316 هـ/ 928م بداأ احتالل �سوريا، ف�سقطت دالية 
والّرحبة وُجــّزر ب�سكانها. القـــَدُر نف�سه كان باإنتظار �سكان 
و�سنجار  وكفر�سو�سة  عين  وراأ�س  وقرقيزيا  الرقة  �سواحي 

فطلبت الأمان وح�سلت عليه.
ـر بعدم قدرتهم على  اإن غزوات القرامطة في �سوريا تف�سَّ
وطلب  ال�سورية  المقاطعات  بع�س  ومقاومة  دولة  تاأ�سي�س 
الأمان للبع�س الآخر. مظهران من الموقف ال�سوري يمكن 

اأن نف�ّسرها كما يلي: 
نّية فتح اأبوابها للقرامطة الّنّهابين.  رف�س المقاطعات ال�سُّ

للمقاطعات  ُم�سابه  م�سير  من  المقاطعات  بع�س  خوف 
المقاومة.

وجود في بع�س المناطق لجزء من ال�سكان المقترمطين اأو 
الم�ستائين وغير القادرين على النتفا�س، م�ستعملين التقية اأو 

الالمبالة )الإ�سماعيليون، الإثنا ع�سريون(.
اإن وجود �سكان متقرمطين داخل الإمبرطورية العبا�سية، 
قرامطة  ت�سّم  كانت  الكوفة  فمنطقة  الثير)1(.  اأبن  اأّكده 
ي�ستخدمون التقية. فمن المقبول اأن نجد قرامطة في المناطق 

)1) اثير: كامل VI (A) �س 194 
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الأكثر ُبعــداً عن الحكومة المركزية )�سوريا مثال(.
ظّل القرامطة اأثـنــاء هذه الفترة من الوجود العبا�سي يمثلون 
الخطَر الوحيد الحقيقي، وكانوا ُيـعـّبئـون م�سرح عملياتهم 
الأ�سا�سية  قوتهم  فاإن  يكن  مهما  ولكن  الظروف،  بح�سب 
العام  اأثـنـاء  تمّكـنـوا  حيث  العربية،  الجزيرة  �سبه  في  ظلت 
الأ�سـود  الحجر  واأْخـذ  مّكـة  اجتياح  من  / 929م  317هـ 
اإلى البحرين )1(. ونراهم بنهاية هذه الفترة )323هـ/934م( 
يقطعون طريق الحج مرة اأخرى اأمام القافلة العراقية. ولعب 
ال�سيعة دوراً كبيراً لدى القرامطة ابتغاء ت�سهيل مرور الحجاج 

فتراجع القرامطة وو�سَل الُحّجاُج اإلى بغـــــداد )2(.
مع المحافظة على �سخ�سيتهم الخا�سة �سمن المجموعات 
ال�سيعية، ظّل القرامطُة على عالقة طّيبة مع ال�ســيعة الآَخـرين. 
اأبي  هـو ذا ما نراه، من جهة، من خالل دور العلويين لدى 
طاهـر لتحرير القافلة العراقية. ومن جهة اأخرى، من خالل 
اأبي محمد عبيد  الفاطمي ال�سماعيلي مـع  المهدي  ـل  تدخُّ
ابو  الأ�سود من مكة خ�سع  الحجر  انتزاع  بعد  العلوي.  اهلل 

)1) اثير: الكامل VI �س 203-204 / ابو الفدا: مخت�سر II �س 74 / قازان:لبنان I  �س 128

)2) اثير: الكامل VI (A) �س 249.
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طاهر لطلب الخليفة الفاطمي واأرجع الحجر اإلى مكانه)1(. 
على ال�سعيد القَبلي، ح�سل القرامطة على م�ساندة اليمانيين 
العرب ب�سكل عام. كانت رايتهم بي�ساء )2(. لكن ذلك لم يكن 
عينه)3(.  اللون  من  رايتهم  كانت  الذين  اليمانيين  مع  تطابقًا 
على عك�س ذلك فاإن اليمانيين )التنوخيين وبني القي�س( كانوا 
ُم�سَطَهدين من قبل الحكام العبا�سيين في تلك الفترة، فوالي 

حلب هو من ا�سطهدهم في قالع الالذقية )4(.
د- الثنا عـ�شريون:

في مايخ�س الثنا ع�سريين، فقد كانت الفترة الممتدة بين 
الطولونيين والفاطميين مفيدًة لهم، لأّنهـا كانت فترة هجرة 
لبنان  للبحتريين والطائيين)5( من �سمال �سوريا نحو  وانتقال 
وفل�سطين. لقــد اأح�سروا معهم معتقداتهم لإكمال التحّول 

في �سوريا المتغّيرة. 
ومحيطها  طبريا  غـدْت  للهجرة،  الثالث  القرن  نهاية  في 
والده  وبم�ساعدة  الإخ�سيد،  طبريا  حاكم  ونرى  �سيعية)6(. 

)1) نف�سه VI �س 204.

)2) اثير: كامل VI �س 194.

)3) الحزبان العربيان المتواجهان كانت راياتهما بي�ساء لليمنيين و�سوداء للقي�سيين.

)4) ابن العديم: حلب I �س.97 

)5) اتى الطائيون من منطقة حم�س: منطقة يمنية �سيعية خال�سة.

)6) هذا ما�سيذكره المقد�سي ونا�سر خ�سرو 
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الطولونيين،  ل�سالح  دم�سق  في  يعمل  كان  الذي  طغج 
ُمتوج�سًا من ح�سور اأبي الطّيب العلوي، ال�سخ�سية ال�سيعية 
اغتاله.  اأْن  منه  النا�س)1(، فكان  المحترم جدا من  وال�سريف 
�سكان  على  العلوي  لهذا  الكبيَر  التاأثيَر  ما  نوعا  ُيف�ّسـُر  هذا 
المدينة، لدرجة اأن الحاكم اعـترف بعدم قدرته على اإيقافه، 
وطلب من والده الحل. لقد كان اغتياًل �سّرّيـًا حتى ل يولد 

انتفا�سة �سـعـبـّيـة. 
الر�سا  ابن  )2(، وهو  اأثار منطقة دم�سق  اآَخـر  لكّن علوّيـًا 
ابن  �سد  العلوية  الراية  رفع  ح�سيني  جعفر:  ابن  المح�ّسن 
تاأ�سي�س دولة علوية  ايام الخليفة المقتدر. فقد حاول  كيغلغ 
هزيمته  في  نجح  العبا�سي  الحاكم  لكن  الو�سع.  م�ستغالًّ 
بغداد وُعر�س على  اإلى  راأ�سه  �سنة 300هـ/912م، وحمل 
النا�س. مّرة اأخرى، ُي�ساف �سهيٌد جديٌد على لئحة ال�سهداء 
العلويين. لقد كان العلويون في غالب الوقت �سمن ظروف 
كما  الُحّكام  ا�سطهدهم  دم�سق.  وخا�سة  ال�سام  في  �سعبة 
الذي  )215-303هـ/830-915م(  الن�سائي  مع  الحال 
الرملة  اإلى  رب وذهب  ف�سُ الت�سيع،  بن�سر  وبداأ  دم�سق  دخل 

)1) م. كرد علي: خطط I �س Metz / 213: الح�سارة الإ�سالمية I �س 289. 

 .173 / VI 212، زركلي: اعالم I L كرد علي: خطط IV :L 308 K 2) م�سعودي: مروج(
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 . )121 / I :الح�سارة الإ�سالمية:Metz( حيث توفي
تاأ�سي�س  المحلّيون غير قادرين وحدهم على  ال�سيعة  كان 
وال�سراعات  المذهبية  المناف�سة  من  جّو  �سمن  �سيعية  دولٍة 
لتوحيد  محاولة  ح�سلت  طويل)1(،  فبح�سب  الجتماعية، 
القرن  بداية  في  عانة  في  ال�سماعيليين  مع  ع�سريين  الثني 
الرابع للهجرة. وقد �سّم هــذا التجمع علماء من بغداد وعانة 

وحلب والالذقية وجبل الن�سيرّية، لكنه لم ينجح. 
حكامًا  العبا�سيون  ثّبَت  ال�سيعة،  اإ�سعاف  وبهاج�س 
الت�سّيع  لل�سيعة في منطقة حلب حيث عرف  واأعــداء  ُق�ساة 
الخرا�ساني  قابو�س  اأبي  حاُل  كانت  تلك  النجاح.  من  نوعا 
لآل  »معادياً  كان  الذي  )302-312هـ/914-924م( 
من  المظهر  هذا  العديم  ابن  يذكر  اأن  وبمجّرد  النبي«)2(. 

�سـيا�سـة الحاكم، يمكننا اأن نفكر باأن جزءاً من �سكان حلب 
و�سواحيها كانوا �سيعة، وباأن ذلك كان ال�سبب وراء �سيا�سة 
ابي قابو�س، وبدونها لن يكون لكلمة ابن العديم بالن�سبة لآل 

النبي اأيَّ معنى.
الُحكام.  من  نف�سـه  النوع  الجنوبية  ل�سوريا  وكان 

)1) طويل: العلويون / 205.

)2) ابن العديم: حلب I  �س 95.
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ودم�سق.  والرملة  راة  ال�سُّ وجبل  عّمان  حكم  فالإخ�سيدي 
وفي ال�سنة 319 هـ/931م اأُر�سلت حمالٍت من حلب �سد 
التنوخيين داخل قالع الالذقية )1(. هل كانت هـذه حمالت 
قاوموا،  فاأنهم  يكن  مهما  الن�سيريّة؟  بجبل  ال�سيعة  �سد 
الح�سينة.  لهم مواقُعهم  ُتوّفُرها  التي  ت�ساعدهم المكانّياُت 
من  الخ�سيديون  ا�ستفاد  الأمان.  طلبوا  النهاية  في  ولكّنهم 
ثم  الطولونيين،  با�سم  اأوًل  حكموا  فقد  �سوريا،  في  الو�سع 
با�سم العبا�سيين، ثم قّرروا اأن يعملوا لح�سابهم الخا�س. اأما 
ّكان ال�سوريين،  الت�سّيع الذي تمّكن من ك�ْسب جزٍء من ال�سُّ
تاأ�سي�س  خالل  من  ال�سيا�سي  ح�سوره  اإظهار  ا�ستطاع  فـقـد 

اإمارتين حمدانيتين.

3- سوريا االخشيدية )323-357هـ/934-967م):

عرفت �سوريا في هذه الفترة ثالثة اأنواع من الحكومات: 
الإخ�سيدية، الرائقّية والحمدانية. اأما الأولى والثانية، فيمكن 
ت�سنيفها �سمن �سوريا ال�سنية بينما �سنعالج مو�سوع الثالثة في 

الق�سم الثاني. 
�سبيهًة  ال�ســيا�ســّية  هـوؤلء  تجربــُة  تبدو  الخ�سيديون:  اأ- 

)1) ابن العديم: حلب I �س 95 / طّباخ: حلب I �س 238
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بتجربة الطولونيين: اأُ�ســرٌة تركية ب�ســطْت �ُســلطَتها على 
الحكم في �سوريا وم�سر م�ستفيدة من �سعف العبا�سيين. 
�سار  الإخ�سيد(  لحقًا  ا�سبح  )الذي  طغج  بن  فمحمد 
حاكمًا لهاتين المنطقتين منــذ ال�سنة 323هـ/934م من 
ِقـَبـل الخليفة الر�سي. ثم اأّنــه اأعلن النف�ساَل الإداري عن 

ــلطة المركزيّة في بغـداد بعد بع�س التح�سيرات.  ال�سُ
لم تختلف ال�سيا�سة الخ�سيدية تجاه ال�سيعة عن ال�سيا�سة 
والأتراك،  العبا�سيين  مع  فالتحالف  الطولونية.  او  العبا�سية 
الذين كانوا يوؤلفون في ذلك الوقت الِفـَرق الأكثر اإخال�سا 
كلُّ  كما  �ُسـّنة،  يكونوا  لأن  الإخ�سيديين  قادت  للعبا�سيين، 
اإخوتهم، واأن يمار�سوا �سمن اإطارهم �سيا�سًة �سد ال�سيعة )1(.
لكن الو�سع المحّلي في القرن الرابع للهجرة، اأملى عليهم 
واحترام  النبي،  لآل  وحيدين  كممثلين  بال�سيعة  الإعتراف 

ال�سادة )الأ�سراف()2(. 
اأّن  القائلة  الم�سعودي،  الموؤرخ  روايَة  قبلنا  نـحـن  اإذا 
قزوين  لبحر  الجنوبية  ال�سواحي  تركوا  اإ�سماعيليين  ُدعـاًة 
لال�سـتقـرار في �ســوريا تحت حماية اإخ�سيديي م�سر، هــربًا 

)1) طويل: العلويون / 217.

.289-288 / I :الح�سارة الإ�سالمية :A.metz (2(



142

من البويهيين الإمامية، فــاإّنـنـا نرى كيف تكّيف الخ�سيديون 
ابتغاَء التقــّرب من غالبية رعاياهـم من ال�سيعة، الذين بـاتـوا 

الآن اأكثر عــدداً من ال�سّنة. 
مـاذا عن ال�شيا�شـة القبَليّة لالإخ�شيديين؟ 

من  لالإخ�سيديين.  القَبلّية  ال�سيا�سة  عن  القليل  نعـرُف 
الثابت اأّن محمد بن طغج توّجب عليه العتماُد على كالبيي 
حلب، قبل اإعالن انف�ساله عن الحكومة المركزية، ليكونوا 
�ســنَده في ِحراِكــه ال�سيا�سّي. فاأعلن اأحمد بن �سعيد بن عبا�س 
ب�سـرّيـًا  �سـياًل  ماوّلـَد  عليهـا.  واليًا  الكالبيين  قائد  الكالبي 
ال�سمالية  �سوريا  نحو   )1( القبيلة  هذه  من  نجــد  من  قادمًا 
يتقّرب من  الذي كان  الوقت  )المعـّرة وغيرها(. ولكّنه في 
بينما كان  الجنوبية،  �سوريا  يمانيي  َفـَقـَد  فاإّنـه  الكالبيين)2(، 

واليًا عـّبا�سّيًا عـلى عّمان وجبل ال�سراة )3(.
اأين كان الح�شور ال�شيعي في �شوريا اآنــذاك؟ 

يمكن اأن ُنجيب ولكن من زاويتين.
ل يمكن مطلقا اأن ُنـدّقــَق في الجزيرة من زاوية التاريخ  -

.92-87 / 1965 E.I. III :2 حلب sguvaget: art ،99-98 / I:1) اإ بن العديم: حلب(

)2) كان ذلك جزءا من ال�سيا�سة الخ�سيدية اأن يعتمدوا على قبيلة كبيرة واإن كان اخال�سها للت�سُنن 

مو�سع نقا�س: طّباخ: حلب 1: / 249.

..213 I  L 3) محمد كرد علي: خطط(
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ال�سمالية  �سوريا  فيه  ظّلت  الذي  الوقت  في  الإخ�سيدي 
اإخ�سيدية حتى ال�سنة 328هـ/329م، تاريخ احتالل ابن 
رائق لهذه المنطقة. وبعد موته كانت �سنة 333هـ/944م 
اإمارتهم  اأكمل الحمدانيون الغزَو واأ�ّسـ�سوا  حا�سمة، فقد 

الثانية في حلب بعد المو�سل. 
موقَعها  تاأخُذ  ال�سمالية  �سوريا  كما  الجزيرة  بداأت  هكذا 
بعد  والثانية  هـ،   324 بعد  الأولى  الحمداني:  التاريخ  في 

333هـ.
اإخ�سيدّيًا  كان  الذي  �سوريا  من  الباقي  الق�سم  انتقل   -2
خال�سًا، اأكثر من مــّرة اإلى يدي ابن رائق ثم �سيف الدولة 

الحمداني.
كان الح�سور ال�سيعي في تلك الفترة ُمهَماًل. فلم يذكره 
ال�سطخري )المتوفى �سنة 346هـ/957م()1( مع اأنه كرخي 
منطقة  �سـتين  حوالي  عن  تحّدث  اأّنـه  ومع  )�سيعي؟()2(. 
وَقـَد�س  ن�سيبين  في  ن�سارى  وذكر  والجزيرة،  �سوريا  في 
ما  الُمـدن.  بع�س  في  وعـربًا  واأُمويين  ها�سميين  وتكريت، 
خال ذلك، فقد تحدث عن المياه الجارية والُمـدن الكبيرة 

)1) ا�سطخري: م�سالك: �س 55-43.

)2) ن�سبة للكرخ الحي ال�سيعي في بغداد.
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والكنائ�س والم�ساجد والأ�سجار والبحيرات واأ�سجار النخيل 
والقالع.

في  خ�سو�سًا  الع�سر،  ذلك  في  موجودين  ال�سيعة  كان 
على  الغربي  ال�ساحل  ُمُدن  في  الرئي�سّية  انت�سارهم  مواطن 
الُمتو�ّسط. فقد ذكرهم الأمين في �سيدا و�سور وطرابل�س)1(. 
ف�سوريا في ذلك الع�سر كانت قد تحّولت، و�سكانها �سّكلوا 
والقرمطية  الإ�سماعيلية  ال�سيعّية:  المذاهب  من  مروحـًة 
عماًل  ر  بالتنكُّ ا�سـتمّروا  ولكنهم  ع�سرّية.  الثنى  والعـقـيـدة 
بالتقّية، بانتظار الوقت المنا�سب الذي يكونون فيه من القوة 
بما يكفي لرمي اأقنعتهم وُيظهروا وجوَههم الحقيقّية. وهذا 
ما فعلوه تمامًا مع و�سول اأ�سقائهم الحمدانيين )2(، وبالأدّق 
للحكومات  الخا�سعة  المناطق  في  ال�سيعة  لأّن  الفاطميين. 
الفترة  تلك  في  اأبدوا  والو�سطى(  الجنوبية  )�سوريا  نّية  ال�سُّ

ر�سًى اأكثر من الآخرين.
العـربية  الجزيرة  �ســبه  في  عمَلهم  القرامطُة  ح�سر 

)1) م.الأمين: اأعيان I جزء II  �س 258.

)2) لم يكن هكذا حال معظم الدم�سقيين، فالحمدانيون كان لهم موؤيدون في المدينة، لكن الغالبية 

كانت �سنية ومعادية للحمدانيين ما منع �سيف الدولة من ال�سيطرة على المدينة “نزوًلعند رغبة 

�سكانها “وا�ستعاد حلب مّرتين �سنة 333 هـ 335 هـ: ابن العديم: حلب I  / 114 و 117 ،ابو الفدا: 

 .312 / (A) VI 582 / اثير: الكامل / I :تاريخ ال�ساللة :canard / 95 / II مخت�سر
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والعراق)1(. كـما حاولوا �سنة 325هـ / 936م اأخــَذ الكوفة، 
ف�سـيطروا على الأنبار، وهـّددوا العا�سمة بغـــــداد. وعملوا 
العبا�سيين  تْرك  ابتغاَء  الفاطميين)2(،  مع  والتن�سيق  بالتزامن 
واأي�سًا  الأخ�سيدين،  على  والهجوم  ال�سعيف،  بو�سعهم 
ت�سهياًل على الفاطميين احتالَل مناطقهم. ولم يبداأ الهجوُم 
الكبيُر على �سوريا اإّل في نهاية تلك الفترة، وقد انتهى بتحقيق 
الُمخّطط ال�سيا�سي الفاطمي بتمامه)3(. بعد تحقيق هذا الّدور 
تكن  لم  �سـا�سعٍة  منطقٍة  داخــل  اآخــَر  منحًى  القرامطُة  اأخذ 

مالئمًة لهم: )الفاطميون، البويهيون، الحمدانيون(.
مناطق  الفاطميون  اأحتّل  م   967  / هـ   357 ال�سنة  في 
بين  �سوريا  لتاأرجح  حــّدا  و�سعوا  وبذلــك  الخ�سيدين، 

ّني. العقيدة ال�سيعية والح�سور ال�سيا�سي ال�سُّ
ب- حقبة ابن رائق )4) )8)3-330هـ/939-)94م(: 

�سنة 328هـ/939م، ا�ستغّل محمد بن رائق، وهو �سابٌط 
غير عربي، ُظْلَم بع�س عنا�سر المجتمع، وكان ال�سيعُة على 

.187 – 186 / (A) VI 1) اثير: الكامل(

)2) اعاد القرامطة الحجر الأ�سود بعد تدخل الخليفة الفاطمي المن�سور.

.224 / I :3) م. كرد علي: خطط(

،102 -110 / :I 273-274،280- 281،284، اإبن العديم: حلب / (a): VI 4) اثير: الكامل(

 .385 / VI:191-192، زركلي: اعالم / II:243، حتي: �سوريا / I :طّباخ: حلب
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راأ�سهم، ليتخـَذ اأمين �ســٍرّ لـه هو الح�سين بن علي النوبختي. 
حاكمًا  اأر�سل  ثم  مطلقًا.  اأميراً  نف�سه  ُي�سّمي  اأن  في  ونجح 
الرا�سي  الخليفة  تغّيَر  من  ُمتوّج�ّسا  الجزيرة.  على  عبا�سيًا 
والمعاديين  للعبا�سيين  المعادين  رعيته  من  وواثقًا  نحوه، 
دولة  تاأ�سي�س  ابتغاء  �سوريا  على  �سيطرته  مّد  حاول  ـّنـة.  لل�سُّ

خا�سة به. 
احتّل ابُن رائق حم�س وحلب ودم�سق والرملة وو�سل اإلى 
فت�سالح  اإيقافه،  في محاولته  الإخ�سيد  عري�س م�سر. وف�سل 

معه تاركًا له كل منطقة �سوريا فوق الرملة. 
بح�سب ال�ّســيعة والعلويين منهم بالأخ�س، �سار ابن رائق 
اأّنــه  ذلك  ومن  ال�سيعة،  من  ُمقـّربـة  �سيا�سًة  فانتهج  حاكمًا، 
حكُم  كان  لقد   . طرابل�س  على  حاكمًا  عّمار  بن  بدر  عّيـن 
ابن رائق الخطوَة الأُولى في �ســـــوريا على طريق الحـــرّيـة 
ذلك  في  مهّمـًا  �سيعيًا  مركزاً  طرابل�س  وكانت  المذهـبّية. 
الأوان)1(. هكـذا، فــاإّنــه بغياب ال�سلطة المركزية القاهــــرة، 
المغامرين  النف�ساليين  الحكام  بحاجة  التاّمــة  الثقة  ومع 
ال�سـيعُة في �سوريا  بــداأ  الذي ل غنــى لهم عنـه،  لدعــمهم 

)1) الطويل: علويون / 273.
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بالإعـالن عن اأنف�ســهم دون خـوٍف من ال�سطهاد. 
تحا�سى الخليفة نتائج �سيا�سة ابن رائق وتقـّرب منه. لكن 
لبغداد. فقد  الوحيد  الداعم  ليبقى  نا�ســئة عـزلته  اأخرى  قوًة 
روا للمبارزة  قتل الحْمدانيون ابن رائق لعدم الثقة به، وتح�سّ
حلب  الدولة  �ســـيُف  احتل  �سوريا.  حول  الخ�سيدين  مع 
على  المحافظة  على  قدرته  لعدم  ولكن  ودم�سق  وحم�س 

دم�سق اكتفى ب�سوريا ال�سمالية.
هكذا كانت الأجواء التي ت�سّكلت فيها اأوُل حالة �سيا�سّيٍة 
�سيعيٍة في �سوريا. اإّنها بداية النت�سار ال�سيا�سي لالإيديولوجيا 
التفوق  ع�سر  الع�سر  هذا  كان  الإ�سالم.  قلب  في  ال�سيعية 
هذا  اجتاحها  اخرى  مناطق  عــّدة  كما  ف�سوريا،  للت�سيع: 
من  مطّوقين  الخ�سيديون  كان  ومجموعاته.  المذهب 
القرامطة حتى ال�سرق، والفاطميين من الغرب، والحمدانيين 
من ال�سمال. حتى بغداد كانت تحت تاأثير العائلة الحمدانية 
بعد اغتيال ابن رائق. ثم جاء البويهيون �سنة 334هـ/945م. 
ها اإن تاريخ �سوريا ال�سيعية �سيا�سيًا قــد بــداأ، ولدرا�سته �سوف 
نبداأ ب�سوريا ال�سمالية والجزيرة الحمدانية التي تّمت ال�سيطرة 

عليها قبل ع�سرين �سنة من بقية البالد، ثم نتابع مع الفاطميين.





سورّيا الشيعّية

اجلزء الثاين





الفصل األول

احلْمدانيون

1 – التغلبيون:

الن�سرانّيَة  العربّيَة  القبائَل  وتّنـوخ  بكر  مع  التغلبيون  كّون 
)1(. بعد  العربي  الفتح  قبل  النهرين  بين  ما  التي �سكنت بالد 
اأ�سلمٍة  �سيا�سة  تجاههم  المركزّيُة  الحكومُة  تبّنت  الفتح، 
عـدوانية، واإ�سـكان عـرب اآخــرين قي�سيين في مناطقهم في 

الجزيرة. 
لهذه  الخ�سوع  رْفـ�س  مــرات  عــدة  التغلبيون  حــاول 
الإعالن  اأو عبر  الروم،  اإلى بالد  الدخول  َعـبَر  اإْن  ال�سيا�سة، 
ح�سلْت  عمر،  عهد  على   .)2( لالإ�سالم  مناه�سة  �سيا�سة  عن 
يلعبوا دوراً  اأن  بدون  ديارهم  اإلى  التغلبيون  ُم�سالحة. وعاد 
مجيء  نهاية  حتى  الأُموي  ثم  الرا�سدي  الحكم  اأثناَء  كبيراً 

الإمام الحادي ع�سر عند الثنى ع�سريين. 
)1) الطبري:اخبار H.lammens /429 / III : حكم معاوية / 396، 397، 435.

)2) واإن يكن م�سلما، ظل زعيم التغلبيين في الكوفة ي�سرب الخمر: lammens : معاوية / 397.
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تغلبيو  بداأ  للهجرة،  الثالث  للقرن  الثاني  الن�سف  منذ 
الجزيرة، وعلى راأ�سهم بنو حمدان، باإظهار ح�سورهم دون 

تبّني خط وا�سح في �سيا�ستهم.
كانت الجزيرة حتى هذا الوقت عبا�سّية، واإن كانت �سوريا 
طولونية. وكان الحمدانيون مّرًة مناه�سين للخوارج، ومّرة 
معهم، ثم موؤيدين للعبا�سيين و�سد القرامطة. وتكّيفوا جيداً 
الفّعال  ودخولهم  بغداد.  في  كما  منطقتهم  في  المناخ  مع 
بعد  324هـــ/935م،  �سنة  اّل  ُي�سبط  لم  منطقتنا  تاريخ  في 
اعـتراف الخليفة بح�سـن بـن حْمــدان اأميــراً عـلى المو�سل 
واأمتدت  الجـزيــرة.  كـل  على  اأي  وُم�سـر،  بكــر  وديار 
الّرّقة. كان  اإلى  المو�سل  الفرات ومن  اإلى  �سلطته من دجلة 
على الحمدانيين الت�سحية كثيرا لك�سب الجزيرة، وجهوُدهم 
و اآراوؤهم �سمن محاولت التهدئة الغـــريبة ُتظهُر ت�سـيَُّعهم 

المتباين والم�سنف »بالمعتدل«
التحولت  الأكبر من  الح�سة  تلّقت  التي  الجزيرة،  بدت 
الت�سيع  منذ العهد الأموي، المنطقة الأولى التي تمكن فيها 

من َمــّد جذوره وتاأ�سي�س اأول ُبنية �سيا�سية �سيعية.
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2- الحمدانيون: شيعة؟

اأنهم  على  الحمدانيين  الموؤرخين  من  كبير  عدد  ي�سّنف 
نا�سط  ك�سيعي  حمدان  بن  ح�سين  الثير  ابن  ي�سنف  �سيعة: 
وكداعم لعلي واآله)1(. وبالن�سبة لآدم ِمتـز)2( كان الحمدانيون 
اأول اأُ�سـرٍة �سيعية تدّخلْت ب�سوؤون بغداد. وبالن�سبة لما�سينيون، 
ِحـّتي، محمد ُكـرد علي، طّباخ وكانار، فالحمدانيون �سيعة 
محافظون معتدلون )3(. هذا بمعنى من المعاني الت�سيُّع الثنى 
ع�سري المثبت جيدا ولي�س الت�سيع القبلي ال�سطحي. يمكن 
اإظهار الت�سيع الحمداني من خالل تحليل التاريخ الحمداني، 

هنا نت�ساءل لماذا �سّنفوا ك�سيعة؟

3- ُمحاولٌة للبحث في تاريخهم القبلي.

اأجراه  للحمدانيين  القـَبـلـّيـة  ال�سيا�سة  عـلى  بحٌث  ي�سمح 
ابن العديم، ومحمد ُكـرد علي وكانار، باإهمال فكرة تطبيق 
تفلُت  الجزيرة  لكون  الأول،  الق�سم  في  الُمثـبـتـة  العمومّية 
قي�سية،  بغالبيٍة  م�سكونًة  كونها  من  بالرغم  تعميم.  اأيِّ  من 
فطابُعها ال�سيا�سي معّقــٌد جــّدَا، ونجــُد فيها كل �سيء: �ُسـّنة، 

)1) اثير: كامل VI (A) �س 122 

)A.Metz (2 : الح�سارة ال�سالمية I �س 136و289.

)3) م. كرد علي: خطط I �س 218، طّباخ: حلب I �س 279 – 280.ف.حّتي: �سوريا II �س 194. 
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موجودة  كانت  التي  الأفكار  من  وكثير  قرامطة،  خوارج، 
ولكن مكتومة. كل هذا التنوع في الأفكار والن�ساطات كان 

متجّذرا عند قي�سيي الجزيرة.
في  الجزيرة  �سكان  عن  كانار  ر�سمها  التي  ال�سورة  ُتثبت 
اأ�سماُء الديار  ُتـ�سـير  اأّن الجزيرة كانت، كما  القرن العا�سر)1( 
الثالثة، قي�سـّية بكاملها. ت�ســّرب اليمانيون من جهة العراق. 
فقد ُذكروا في البوازج وحديثة والمو�سل. بينما كانت باقي 
كالب  كانت  وتغلب.  كالب  راأ�سها  وعلى  قي�سية  القبائل 
اإليها)3(.  ي�سـير  عـرب  اإ�سم  وكان   ،)2( وعــــدداً  قـوًة  الأكثر 
وقـد �ساهمت في معظم حركات المنطقة في هــذا الع�سر، 
محاولين  المتخا�سمة،  الأحــزاب  مختلف  بين  متاأرجحًة 
لن  تلّم�سهم  باأن  وواثقين  فخورين  ال�سلطة،  على  ال�سيطرة 
ُيرتِّـب عليهم اأي نتيجة خطرة في ظل غياب مجموعة تغلبية 
داعمًة  تكون  اأن  ممكن  اأخرى  مجموعة  اأي  اأو  متما�سكة 
للحّكام الحمدانيين)4(. كانت �سيا�سًة �سيعيًة نموذجيًة بامتياز، 

ب من الخطر. ُم�ستوحاًة من الّتـقـّيـة وممار�ســة فــّن الّتهــرُّ
)Canard (1: تاريخ ال�ساللة: 1 / 131ـــ143 و 235ـــ 240.

)2) كحالة: قبائل: 3 / 989.

)3) ابن العديم: حلب: 1 / 207. 

)4)  كانار: تاريخ ال�ساللة / 576.
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في �سوريا ال�سمالية يمكن اأن نفهم الجناح اليماني للت�سيُّع، 
المقاطعات ال�ساحلية الم�ستملة على جبل الن�سيرّية وجانبي 
نهر العا�سي التي كانت توؤلف منطقة �سيعية بامتياز في ذلك 
الممتّدة  والمنطقة  وحماة  حم�س  ُمـُدن  كذلك  الوقت)1(. 
من تدمر اإلى ال�ّسلمّية �سمنًا. كل هذه المناطق كانت يمانية 
)كلب، تنوخ، بهراء، طيء( وعلى راأ�سها كلب وتنوخ. اأحتّل 
القي�سيون الذين كانوا موجودين في المنطقة، �سرَق و�سماَل 
�سرق المنطقة، اأي المناطق التي كانت على احتكاٍك مع ديار 

م�سر.
ت�سمح  الحمدانية  القَبلّية  ال�سيا�سة  في  ب�سيٌط  بحٌث 

ـَن: با�ستخال�س اأمـري
- الأول: الم�ســاهمة اليمانّية ال�سعيفة في تاريخ الحمدانيين. 
حالت  عــدد  وكذلك  القبائل،  بعــــدد  يتعّلق  فيما 
طيء،  )كلب،  يمانية  قبائل  اأربعة  اإلى  ُي�ســار  الم�ساهمة، 
بهراء، بجيله(. يمكن اأن نذكر خم�س م�ساهمات لكلب، 

ثالث لطيء، وواحدة لكل من بجيله وبهراء.
للتب�ســيط )2( يمكن اأن نذكر ع�ســر ُم�ساهمات يماـنـّيـة. 

)1)  �سوف ناأتي على هذه الم�سالة لحقا في هذا الق�سم.

)2)  ياأتي التب�سيط من كون عدة قبائل قد �ساهمت في نف�س الوقت بذات التنفاء. 
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بالمقابل يمكن اأن ن�سل اإلى خال�سة اأُخــــرى.
ــيطٌة في الحياة ال�سيا�سية، اأو بالأحــرى  - الثاني: م�ساهمٌة ن�سِ

الع�سكرية، في �ســـوريا، من ِقـَبــل القبائل القي�سية. 
كالب،  نمير،  )ُعقيل،  بذلك:  �ساهمت  قبيلة  ع�سر  اثنا 
تغلب، �سيبان، عامر بن �سع�سعة، �سليم، اأ�سد، تميم، كعب، 
ق�سير، تغلبة، �سّبه بن اأُّد، حبيب وعجالن(. يمكن اأن نذكــر 

بــعـــد التب�سيط 
قرمطية،  واحــدة  بينها  كلبية،  م�ساهمة  ع�سرة  ثماني 

وخيانتان، وانتقال من جانب اإلى اآخر. 
ثماني م�ساهمات ُنميرّيــــة. -

هذه  في  للقي�سين  ُحــّرا  المجال  كان  فقد  يكن،  مهما 
عندما  الثورة  اإلى  فانـتـقـلوا  �سوريا،  تاريخ  من  المرحلــة 
التغلبي  العـددي  التفّوق  قبل  من  م�سحوقون  باأنهم  اح�ّسوا 
اأو الكلبي. جهد الحمدانيون من خالل �سيا�سة عالقة القّوة، 
كلب  وعلى  الجزيرة،  في  وُعقيل  كالب  على  بالعتماد 

وتنوخ عندما كان الأمر يتعّلق ب�سوريا ال�سمالية.
بعد خمــ�ٍس و�ســبعين �سنة من النجاح في هذه ال�سيا�سة، 
الجزيرة،  في  ُعقيل  كبيرة:  قبائل  ثالثة  اإرث  �سوريا  �سارت 
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كالب في �سوريا ال�سمالية، طيء في فل�سطين.

4- التشيع في العصر الحمداني.

بحيث ل  الحمدانين كان م�ساألًة وا�سحًة جـّداً  ت�سّيع  اإن 
الموؤرخين  غالبية  لــدى  وبرهان  دليٍل  ــم  تج�سُّ اإلى  تحتاُج 
الآن،  حتى  بجـّديّــٍة  ُتعاَلج  لم  ولكّنهـا  ال�سـيعة.  والُكـّتـاب 

 .)1( Horovitzبو�سفها اإ�سكالّيًة حقيقّيًة اإل على يـــد
هذا  في  اهتماَمنا  الم�ساألة  هــذه  تحتل  �سوف  لذلك 
تدلُّ  بما  )الإ�سكالّية(  ا�ستظهاَرها  نحاوُل  و�سوف  الق�ســم. 
عند  لل�سيعة  الموؤيدة  ال�سيا�سية  والمواقف  المظاهر  عليه 

الحمدانيين قبل وبعد تاأ�سي�س اإمارتي المو�سل وحلب.
اأ- قبل تاأ�شي�س الإمارتين )قبل 4)3 هـ/935م(. 

يمكن اأن نذكر في هذه المرحلة، بعد التاأرجح ال�سيا�سي 
متاأّكدين  غير  ُكـّنـا  واإن  القرامطة،  تجاه  موقفًا  للحمدانيين، 
حتى الآن من ت�سـيُّعهم. في �سنة 293هـ/905م اأباد الح�سين 
الهيجاء في  اأبو  ابنه  القرمطية، وا�ستّمر  الجيو�س  بن حمدان 

خدمة العبا�سيين، ف�سجنه القرامطة ثم اأطلقوه.
يمكن لعدة اثباتات نراها في تاريخ هذه الفترة اأن ت�ساهم 

)Josed HOROVITZ  (1 : الحمدانيون وال�سيعة II 1911 �س 411-409.
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�سيرتي  على  الآن  و�سنقُف  الحمدانية.  العقيدة  تو�سيح  في 
رجلين من الأُ�سرة الحمدانية، كالهما من فترة ما قبل تاأ�سي�س 

الإمارتين الحمدانيتَين، في المو�سل ثم في حلــب.
ب- الح�شين بن حمدان الحمداني )ت: �شنة 306هـ/8)9م( 

موقفه من ق�سية ابن المعتّز: وقَف الح�سيُن بن حْمدان اإلى  -
جانب ابن المعتز الُمعادي للعلويين )1(.

ابن  ِقـَبـل  من  ت�ساوؤلٍت  ُيطلق  منه  الُمّتَخذ  الموقف  هذا 
الأثير )2( و ِمـتــز )3(. وبح�سب كانـار)4( كان ذلك خياراً بين 
الحداثة والليبرالية عـنـد ابن المعتز ووزرائه من بني الفرات. 
فخياره كان �سيا�سيًا بين روؤيتين للُحكم، وطريقتين متناق�ستين 
لالإدارة. هذه الق�سية التي ل عالقة للت�سّيع بها يمكن لها على 

العك�س اأن ت�سعه على الخط. 
من خالل ال�سيا�سـة التي اّتبعها في هـذا النطاق الَحـِرج، 
المتاآمرين  ترك  لماذا  ثــم  تاآمـــر؟  لماذا  نت�ساءل:  اأن  يمكن 
عاد  ولماذا  كيف  الأخ�سرللعملّيات؟  ال�سوء  بعــد  مبا�سرًة 

وبالأخ�س  ال�سنة  البربهاري مقّدم  قا�سم  بن  ب�سكل عام )ح�سين  ال�سنة  الق�سية  )1)  وحّدت هذه 

.122-121 / (A): VI الحنبليين: اثير: كامل

.122 / (A): VI 2)  اثير: كامل(

.136 / I :الح�سارة ال�سالمية:Metz  (3(

.330 / I :تاريخ ال�ساللة : M.canard  (4(
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ب�سرعة مع الأمان اإلى الق�سر؟ هل دخل في �سفوف المتاآمرين 
لت�سجيعهم بهدف ك�سفهم خدمة لميوله ال�سيعية؟

ُحكم منطقة �سيعية )1(: األم ُت�سّكل عودُته اإلى بغداد، حيث  -
كان قـد ُكّلف من قبُل بحكم مدينتي قّم وكا�سان )مدينتان 

�سيعيتان في اإيران( جــــزءاً من دوره في الموؤامرة؟
ال�سيعية.  - ميوَله  الُمعَلـن  اإعــدامه  �سبُب  يوؤكد  اإعـــدامه: 

وابن  الفرات  ابن  مع  �سيعّيٍة  موؤامرٍة  بتح�سير  اأُتهم  فـقــد 
اأبي ال�ّســاج. 

مما  الأ�سئلة،  هذه  على  قاطعة  اأجوبة  نملك  ل  اأّننـا  على 
يوؤدي اإلى ا�ستحالة اإثبات ت�سّيعه.

ج- اأبو الهيجاء الحمداني )ت: �شنة 7)3هـ/9)9م( 

اأّما بالن�سبة لأبي الهيجاء، فاإنه يمكن لبع�س ال�ستنتاجات 
اأن تعك�س تعاطفه ال�سيعي)2(. من ذلك:

ترميمه �سريح المام علي في الكوفة. لقد تّم هذا العمل  -
من  الطريق  على  اأثناَءها  ُي�ســـرف  كان  التي  الفترة  في 

الكوفة اإلى مكة.

.351 ،135 / (A): VI 1)  اثير كامل(

)M.canard  (2: تاريخ ال�ساللة I �س 354 و 357.
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اقام  - فقد  القرامطة،  قاتل  اأنه  مع  القرامطة.  مع  عالقاته 
تحرير  اإلى  قاد  مّمـا  اأ�ْســره،  بعـــد  معهم  جّيدٍة  عالقاٍت 
جاء  الذي  القرمطي  الجي�س  وانقاِذ   ،)1( اأ�ســرى  ُحّجاج 
الخليفة  اإلتقائه مع جي�س  بَمـْنع  بغداد، وذلك  لمحا�سرة 

الأكثر ُعــّدة وعــدداً )2(.
توزيع 10000 دينار على العلويين والفقراء )3(. -
وو�سط  - جنوب  مناطق  في  الخوارجية  الحركات  قمع 

الجزيرة )4(.
كانت هذه بع�س المظاهر التي يكمن اأن تو�سح العقيدة 

الحمدانية قبل تاأ�سي�س الإمارات بقليل.
ـ/935-  )324-370هـــ  المو�سل  اإمارتي  في  الت�سيُّع 

980م( وحلب )333-406هـ/944-1016م(:
نتوّقع اأن نجـَد في هذه الفترة اإثباتات اأكثر و�سوحا على 
ت�سّيع الحمدانين، لأّن اأُمراء الإمارتين قد باتوا الآن متمكنين 
من اإظهار عقيدتهم بعيداً عن اأّي �سغٍط مبا�سٍر وقريب. �سمن 

اإطار خا�س بهم اأ�سبح بمعنًى ما اإقطاعًا لأُ�ســـرتهم.
)1)  اثير: كامل )A(.VI �س 177،180.

)2)  نف�سه �س 187.

)Canard  I  (3 �س 370.

)4)  نف�سه �س 384 – 385.
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كان الحمدانيون حتى الآن قليلي الثقة باأفكارهم الخا�سة 
ة« حين يكون الكالم  ]لم نفهم المق�سود بـ »اأفكارهم الخا�شّ
من  الغام�سة  الُمبّكـرة  المرحلة  هذه  في  الحْمدانيين  عن 
وقــــد  )المهاجر([.  الثقة«؟  »قليلي  معنى  ما  ثم  تاريخهم. 
التناق�سات  من  جيداً  والإ�ستفادة  بقائهم  تحقيق  حاولوا 
المذهبي  اأو  الجتماعي  ال�سعيد  على  الموجودة  الكبيرة 
البويهيين  و�سوُل  و�سع  وقد  ال�سلطة.  على  ال�سيطرة  ابتغـاء 
حـــّدا لهذه اللعبة، وحمَل الحمدانيين على التمرُكــز جغرافيا 
العقائدية،  هويتهم  اإخفاء  الآن  حتى  حاولوا  لقد  وعقائديا. 
�سّرح  كـانـار حين  لدى  مبا�سر  غير  ب�سكل  ذلك  ثبت  وقد 
متحّدثًا عن و�سول البويهيين: »باتــت اإمارة الخلفاء لأول مّرة 

بين يدي فار�شّي �شيعّي ُمعَلـن«)1(.

5- تشيُّع حمدانيي الموصل:

اأ- نا�شر الدولة ح�شن )المتوفي �شنة 358هـ/969م(. 

تتوّفـر الأدّلــُة بنحـٍو كـاٍف على ت�سـّيعه. من ذلــك:  -
بين  - التفاهم  اإلى  بالإ�سافة  جي�سه،  في  قرامطة  وجــوُد 

اأن  ما  الذي  الدولة،  ُمعــّز  �سد  والحمدانيين  القرامطة 

.512 / Canard :I  (1(
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اأ�سبح في بغداد حتى اأتبع �سيا�سًة عبا�سيًة مع القرامطة )1(.
الم�ساعدة البويهية التي ُقـــّدمت لهم عـنـد كل مرة وجدوا  -

فيها اأنف�ســهم بحال �سراع مع الق�سم التركي من جي�سه. 
كذلك ذكُر ا�سم الأمراء البويهين في ُخطبـة ال�سالة )2(.

935م،  -  / 324هـ  �ســنة  بغــداد  اإلى  الطحين  اإر�ســـال 
ابتغاَء توزيعه على العلويين والفقراء في �ســامـّرا )3(.

من  - القادمون  العلويون  الأ�ســراف  لعبه  الــذي  ور  ــدَّ ال
الحمدانيين  ِقـَبـل  من  �سالم  اقتراحات  حاملين  بغــداد، 

لأعدائهم �سنة 353هـ / 964 م )4(.
اأو ذوات الميول  - الدعم الذي قّدمته له الأو�ساط ال�سيعية 

ال�سيعية الُمهّمة جــّداً في بغداد �ســنة 327 هـ )5(.
ت�ساَحــَب هــــذا الدعم الـهـاّم مع دعـــٍم حمدانيٍّ لل�سيعة  -

الأهلّية  الحروب  اأثــنــاء  بغــداد  في  منهم  والمتطّرفين 
الدينية �سنة 332هـ / 943 م )6(.

الدولة  - نا�سر  ِقـَبـل  من  م�سكوكٍة  )درهم(  ُعـملٍة  وجود 
)1)  نف�سه /517، 532.

.210 / II تاريخ / 517، 520 ،زركلي: اأعالم :Canard  (2(

)3)  نف�سه: �س 404.

.407/ (B) VIII 4)  نف�سه: �س 530 / اثير: كامل(

)Canard  (5 : �س 418.

)6) نف�سه: / 446.
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الُعمالت  مجموعة  �سمن  الآن  موجودٌة  وهي  ح�ســن. 
الحمدانية في جامعة بطر�سبورغ )1( في رو�ســيا، تعك�س 
نا�سر  ت�سيُّع  ريــب  اأدنـى  بال  وجهيها  على  الكتابات 

الدولة:
الوجه الثاني الوجه الأول

محمد لاإله اإل اهلل
ر�سول اهلل المطيع هلل

علي ولي اهلل نا�سر الدولة

الجملة الأخيرة من الوجه الثاني هي الأكثر اأهمية من حيث 
اأّنها تكــّرُر عبارة �سيعية اأنموذجّية في ولية علي )علي ولّي 
اإن كانت قطعة العملة هذه تو�سح ت�سّيع نا�سر  اهلل(. ولكن 
�سنة  ُعـملًة م�سكوكًة  لُي�سيف  اأتى   )2( الأثير  ابن  فاإن  الدولة، 
331 هـ من ِقـَبـل الحمداني نف�سـه في بغداد با�سم المّتــقي. 
لكن هذا الفعل يمكن اأن يكون مبّررا بوجود نا�سر الدين في 

العا�سمة.

)J. Horovitz  (1: الحمدانيون: �س 409 – 410.

)2)  اأثير: كامل VIII (B) �س 454.
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ابن  - هو  علويٌّ  اأّداهــا  توبة،  تل  في  جثمانه  على  ال�سالة 
حمزة )1(.

ب- اأبو تغلب )المتوفى �شنة 369 هـ/979م(:

اأقام اأبو تغلب عالقات جّيـــدًة مع �ُســـلطتين �سيعيتين في  -
ع�سره: ُعــــــومل القرامطة ب�سكل جيد، وتلقــّوا هــداياه 
مناطق  في  الُمـرور  ُيمنعوا من  ولــم   ،)2( هـ  �ســـنة 358 
مع  )3(. وكانت عالقاتــه  اأعدائهــم  لقتــال  الحمــدانيين 
اأي�سًا. يمكن اأن يظهر ذلك بالم�ساهـرة  البويهين جّيــدًة 
البويهي  ل  بالتدخُّ كذلك   ،)5( الأُ�سرتين  بين   )4( ال�سيا�سية 

ابتغاء تهدئة الخالفات بين الأُخوة الحمدانيين )6(.
اأحمد  - اأبو  بغــداد  في  العلويين  وكـبـيـر  م�ست�سار  اإر�سال 

المعروفَين  العلويَّين  اأبو  المو�سوي،  مو�سى  بن  الح�سين 
واأخوه  الر�سي  ال�سريف  ال�ساعـر  البويهيين،  لـدى  جّيـداً 
الكالمي والفقيه ال�سّيد الُمرت�سى، اإلى الحمدانيين ليلعب 

)Canard I  (1 �س 539.

)2)  نف�سه �س 544.

)Canard  (3 �س 547.

)4)  عقد اأبو تغلب على ابنة بختيار وهي في ال�سنة الثالثة من عمرها فقط.

)5)  اثير: كامل VIII (B) �س canard I / 617 �س 554.

)6)  اأثير: كامل VIII (B) �س canard / 594 �س 545-544.
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ُيّتهم   .)1( م�ساكلهم  حّل  ابتغــاء  تاأثيَره  ويمار�س  دوَره 
م�ست�سار العلويين بانه ُمقــّرٌب ِجــّداً من العبا�سيين، لأّنـه 
كان ُيلقي الخطبة با�سم الخليفة الُمعطي خارج بغداد، في 
الوقت الذي كانت المدينة فيه فاطمية )2(. ولكن يجب األ 
نن�سى ال�سراع ال�سماعيلي – الثنى ع�سري، الذي حاول 
مواجهة خليفة القاهـــرة وال�سكَّ بن�سبه اإلى اآل النبي )3(، 
واختبائه وراَء الخليفة النظري في بغداد، مع ممار�سته كل 
�سيعيًا  الم�ست�سار  كان   .)4( ع�سري  الثنى  التاأثير  اأ�سكال 
الف�سل  اأبي  ـّني  ال�سُّ الوزير  تجاه  وموقفه  ريــب،  بدون 
�سنة 361 هـ، الم�سوؤول عن حريق الكرخ، كان وا�سحـًا 

جـــّدا )5(.
ل يمكن اأن نطلب مظاهـر اأكثر دللـًة على الت�سّيع من اأُمراء 
مجموعَة  فيه  الت�سّيع  كان  ع�سٍر  في  الحمدانيين،  المو�سل 
لقد  بغــداد.  في  الخليفَة  ت�ستهدُف  دينيٍة  �سيا�سيٍة  اأفكاٍر 
جهـــد حمدانّيـو المو�سل في تخفيف جرعات تعاطفهم مع 

)1)  نف�سه �س 634 / نف�سه �س 545.

)2)  نف�سه �س 612.

)3)  اأثير: الكامل VI �س 236، 591.

)4)  نف�سه VIII �س 452.

)5)  نف�سه VIII �س 619، 628 – 629. 
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ال�سيعة، واأي�سًا في تخفيف مظاهر عدائهم لل�سلطة المركزية. 
ـنّية  ال�سُّ بغداد  جماهير  ِقـَبـــل  من  الفرح  مظاهراُت  وُتثبُت 
عند و�سول اأبي تغلب لح�سار المدينة )1( الت�ســّيَع المعتدَل 

عند الحمدانيين مقابل ت�سّيع البويهيين.
اإذا كانت بع�س مظاهـر العالقات بين البويهين والحمدانيين 
ـُر اأو ُتخـفي العـقـيدَة الحمدانية، فاإنه يجب علينا فهَم  ُتـنِكـ
راع بين الثنى ع�سريين قد اأخذ اأبعاده العادّية، �سمن  اأن ال�سّ
اإطار عالقات الم�سالح والقت�ساد، مّما يمكن اأن يواجه اأيَّ 

حاكٍم مركزيٍّ مع اأميٍر تحت �سلطته. 
المالّية  الم�ساألة  اأّن  التاريخ الحمداني ن�ستظهُر  من خالل 
كانت من الأ�سباب الرئي�سية لل�سراع بينهم وبين بغـداد على 
اختالف عهوِدها تركية اأم ديلمية. لعـــّدة مّرات كان يتوجب 
على الحمدانيين الهروُب من المو�سل اإلى ن�سيبين اأو اإلى اأي 
كانت  التي  الغارات  اأمام  الجزيرة  ُمـُدن  من  اأخــرى  مدينة 
المفرو�سة  للم�ساهمة  ت�سديدهم  عدم  ب�سبب  عليهم  ــنُّ  ُت�سَ
اإلى  ُت�ساف  اأخرى  اأ�سبابًا  لكن  الدولة)2(.  خزينة  في  عليهم 

هــذا ال�سبب الأ�سا�سي:
)Canard  (1 تاريخ ال�ساللة �س 557.

)2)  اأثير الكامل VIII (B) �س canard / 522 ،520 ،477 ،353 �س 520.
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1- ال�سراع على الإمارة الُمطلَقة في بغداد.
تركية في جي�سهم  ِقًبـل عنا�سر  الحمدانيين من  2- تحّدي 

على �سبيل الثاأر للديلم.
�سد  بغداد،  في  الحمدانيين  قبل  من  البويهيين  اإثــارة   -3

اإخوتهم في الجزيرة.
من  اإمارتهم  عن  الحمدانيين  اإبعاَد  البويهيين  محاولة   -4
اأجل تهدئة بويهيٍّ كان ُيطالب باإمارة بغداد �سنة 368هـ/ 

978م.
مهما يكن، فاإن الت�سّيع اأو التعاطف ال�سيعي عند حمدانيي 
وراء  ينجرّون  اأنف�سهم  يدعوا  ولم  معتــدل.  كان  المو�سل 
وم�ستقبلهم  طموحهم  ح�ساب  على  الديني  ب  التع�سّ

ال�سيا�سي.

6- تشيُّع إمارة الموصل في العصر الحمداني:

نتوّقع الح�سول على وثائق عن وجود ال�سيعة في الجزيرة 
)بالد مابين النهرين العليا(. فالم�سادر الجغرافية – التاريخية 
لبن  الأ�سا�سي  العمل  وهي  جـّداً.  غزيرٌة  الع�سر  هذا  عن 

حوقل والمقد�سي. 
يعطينا ابُن حوقل المتوفى بعــد ال�سنة 367هـ / 977 م، 
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الذي بداأ عمَله �سنة 331 هـ / 942 م، ومــّر بالجزيرة �سنة 
الجغرافّية،  الوثائق)1(:  من  اأنواٍع  عــّدَة  هـ/969م،   359
الغنى  عن  واأُخــرى  وال�سيا�سّية،  الجتماعّية  القت�سادّية، 
والجمال. اأخذنا علما عن ن�سيبين، المو�سل، برقعيـد، �سّن، 
بوازج، تكريت، َقـَد�س. بالإ�سافة اإلى معلوماٍت مختلفٍة من 
دون الغو�س بم�ساألة الت�سّيع باأي �ســـكل، كمـا ذكر الن�سارى 

في ن�سيبين و تكريت وقــَد�س)2(.
في  ت�سّيع  اآثــار  ن�ستنتج  تدُعـنا  المتوفرة  الوثائق  لكّن   

منطقتين: المو�سل والبوازج.
في المو�سل)3(، كان ال�سكاُن عربًا، غالبيتهم من مهاجـري 
الكوفة والب�سرة. فـقـد هـرب هوؤلء المهاجرون من العراق 
الهجرة  هذه  لأهمّية  ُن�سير  ع�سور.  عـــدة  خالل  و�سوريا 
في ت�سّرب عنا�سر �سيعية بالدرجة الأولى. من المحتمل اأن 
الوقت.  ذلك  في  �سيعية  عنا�سر  المو�سل  �ُسكان  بين  يكون 
واإذا ذهـبـنـا اإلـى اأبـعــد من ذلــك بالبحـــث عـن �ســيعـتـنا، 

)1)  حوقل: �سورة I �س 224-201.

)2) نف�سه:I �س 209.

)3)  نف�سه:I �س 209.
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فاإن اأكراد المو�سل )1( يوؤكّدون ح�سورَهم)2(.
كان الت�سّيُع ي�سمُّ الفقراء ب�سكل عام. ويمكن لهذه الفكرة 
اأن ت�سمح لنا اأن ن�ستعين بوثائق ابن حوقل الجتماعية لتثبيت 
ال�سيا�سة  اتــّبعـنا  فاإذا  المو�سل.  �سكان  بين  �سيعة  وجود 
المو�سل،  اإمارة  تاأ�سي�س  وبعد  قبل  للحمدانيين  الجتماعية 
العلويين  على  مــّرات  لعـّدة  واإعا�سات  ــوال  اأم توزيع  من 
للحمدانيين  المدينة  �سكان  اإخال�س  كذلك  والفقراء)3(، 
م�سافًا  هذا،  كل   ،)4( انتقاد  موقع  كانت  التي  المواقف  في 
عـلـى  الحمدانيين  ق�سوة  حول  حوقل  ابن  معطيات  اإلى 
 ،)5( بني فهد وعمران  المو�سل من  الراأ�سماليين والنبالء في 
المو�سل،  في  القوي جداً  الت�سّيع  اأن  بال�ستنتاج  لنـا  ي�سمُح 
بوجود  الم�سلحة  ذات  ال�سيعية  الغالبية  ي�سمُل  كان  الذي 
الحمدانيين، الذين عاملوا رعاياهم بالح�سنى، والذين كانوا 
المركزية كلَّ مرٍة تخّطت فيه  للت�سّدي للحكومة  م�ستعدين 
هذه الأخيرة حدود ال�ستغالل المالي، لم يمنع هذا التعار�س 

)1)  نف�سه: I �س 209.

اأيام الإمام الر�سى )ع(، وكانوا على اطالع على الق�سائد التي  )2)  كان يوجد اأكراد �سيعية منذ 

قيلت باأهل البيت: المجل�سي: بحار: مجلد 49 �س 243.

)Canard: I  (3 �س 370، 404.

)4)  نف�سه: I �س 419 – 573.

)5)  حوقل: �سورة I �س 209 
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الحمدانيين من اإر�سال هدايا اإلى بغداد للعلويين واإلى الُكـتـل 
ال�سعبية. 

اأما بالن�سبة لبوازج، فقد كانت المو�سل، على حــدِّ عبارة 
ن�سـّك،  ُمن�شقين«)1(، مما يدعنا  »م�شكونة من قبل  ابن حوقـل 
ي�سكل  الت�سيع  اأن  فيها، حيث  �ســيعيٍّ  بوجوٍد  الأقــل،  على 

دائمًا جزءاً من الن�سقاقات في الإ�سالم.
اأحنافا  �ُســــّنة:  كانوا  الجزيرة  �سكان  اأن  المقد�سي  يقول 
ُزبيد  في  ال�سيعة  اإلى  واأ�سار  الحنابلة.  من  وقليل  و�سافعيين 

مثاًل، ومعتزلة في عانة)2(. 
في  �سيعة  وجود  اإلى  ُمتعــّددون  اآخرون  موؤرخون  اأ�سار 
ديار  المو�سل كما  فاإن  للطويل،  وبالن�سبة  المو�سل.  منطقة 
المو�سوي  اأّما   .)3( علوّيـة  بغالبيتها  كانت  والعوا�سم  بكر 
اأّن غالبية �سكان المنطقة في  ُيعّمم قائال  الأ�سفهاني )4( فاإنه 
قبل  من  المبني  والم�سجد  �سيعة.  كانوا  الحمدانيين  ع�سر 
اأ�سحاب  اأحد  �سريح  بجانب   )5( المو�سل  في  الحمدانيين 

)1)  حوقل:I �س 219.

)2)  مقد�سي: تقا�سيم A.B.C �س 142.

)3)  طويل: علويون �س 253.

)4)  اأ�سفهاني: وديعة �س 301.

)Canard (5: تاريخ ال�ساللة I �س 119.
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الإمام علي المخل�سين: عمرو بن الحِمق الُخزاعــي، يعك�ُس 
الميوَل ال�سيعية ل�سكان المو�سل وكذلك لأُمرائهم.

يمكننا اأي�ســًا، بح�سـب الأمين )1(، ذكُر وجوٍد لل�سيعة في 
مدينـة اآمـــد في ع�سر الحمدانيين، والإثبات على وجودهم 
بن  الواحــد  عـبــد  الفتح  اأبو  الدين  نزيه  اآمــد:  قا�سي  هو 
يمكن  كما  الآمدي.  التميمي  الواحــد  عـبــد  بن  محمـــد 
ت�سّيع  لإثبات  ــارة  الإم في  التغلبيين  وجود  على  العتماد 
ُحّكامهم  نموذج  اتباع  الى  يميلون  التغلبيين  لأن  المناطق، 

ــــها.  من الأُ�ســرة الحْمــدانّية نف�سِ
في  ح�سور  لل�سيعة  يكون  �سوف  كّلــه  ذلك  على  بناًء 
المو�سل، مك�سين، جبل �سنجار، �سمّية، برقعيد، راأ�س عين، 

ن�سيب، كفرتوثة و جزيرة ابن ُعمـــــر.
جــــّداً  وُمخّباًأ  معتــدًل  المو�سل  اإمـــارة  ت�ســـيُّع  كان 
وُمتحّفظًا . وهـــــذا يختلف عن اإمـــارة حلب كما �سنرى.

7- تشيُّع حمدانيي حلب: 

عـلي  الدولة  �سيف  الأمير  �ســيطر  /944م  333هـ  �سنة 
الحْمـداني على مدينة حلب وِنطاِقهـا، وبذلك و�سع حــــّدا 

)1)  الأمين: اعيان I جزء II �س 227.
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نهائّيـًا لالحتالل الخ�سيدي الق�سيـر ل�سوريا ال�سمالية. 
بغــداد  �ســقطت  التالي  العام  في  اأّنـه  اأي�سـًا  هنـا  ُيـذَكـر 
باأيـدي البويهيين. هكــذا وفي هـذا الوقت َوجـــــَد الت�سّنُن 
والت�سّيُع نف�سيهما مندمجين في خطوط تما�ّسـهما الأ�سا�سية.

اأ- ت�شيُّع �شيف الدولة )333-356هـ/944-967م(: 

اإّن م�ساألة ت�سّيع موؤ�س�س ال�ساللة الحمدانية في حلب قـــد 
نوق�ست ب�سكل جيد. فبح�سب المعطيات التاريخية والأثرية 
المو�سل  حمدانيي  ت�سّيع  يبدو  النقــديّــة،  والم�سكوكية 
باأّنه  الدولة  �سيف  ت�سيع  تف�سير  يمكن  ول  ِجــّداً.  وا�سحًا 
بتاأثير فاطمي)1( اأو بويهي. لأن الفاطميين �سيطروا على م�سر 
بعد موته. ومن غير المنطقي اأن يطلَب م�ساعـدتهم ل�سببين 

ب�سيطين:
 الم�سافة التي تفــّرق بينهما. -
ت�سيعه هو  - الُمختلف عن  )الإ�سماعيلي(  الفاطمي  الت�سّيع 

الذي كان اإثنى ع�سرّيًا بالتاأكيـد.
اأّما بالن�سبة للبويهين، فاإننا ل ن�ستطيع اأن ن�سع عالقاته معهم 

اإل في اإطار الم�سلحة والمال، وقد تعار�ست عدة مرات.

)Brokelmann  (1: تاريخ �سعوب... �س 242 يوؤكد على التاأثير الفاطمي.
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�سيف  ت�سّيَع  نرى  اأن  الُممكن  من  فاإّن  حال  كل  وعلى 
الدولة في: 

�سنة  - الول  ربيع   8 بتاريخ  ُمنت�سـراً  حلب  دخل  اأن  ما 
المدينة  قا�سي  َعــْزل  اإلى  �سارع  حتى  333هـ/944م، 
ابن  بح�سب  ولكن   .)1( له  مخل�س  اآخر  مكانه  لُيِحـّل 
�سنة  حلب  على  حنيفًا  قا�سيًا  فعّين  عـاد  فاإنه  العديم)2( 
الدولة  �سيف  مذهب  تحديد  اأمر  يجعل  مّما  351هـــ، 

�سعبًا من هذه الزاوية.
يقودون  - كانوا  الذين  بالعلويين  ُمطلَقٌة  ثقة  له  كانت 

المفاو�سات مع اأعدائه. تلك كانت حال ح�سن بن طاهر 
�سنة 334 هـ مع الخ�سيديين )3(.

�سيا�سته مع القرامطة: اأقام عالقاٍت جيدة مع دولة القرامطة  -
في البحرين. ووّقع معهم معاهدة تعاون و�سداقة، ذهبت 
اإلى حّد العتراف ب�سيادتهم لحقًا، وباإمامهم الذي كانوا 

يعملون لأجله )4(.

)Canard  (1: تاريخ ال�ساللة...I �س 504.

)2)  اإبن العديم: حلب I  �س 132.

 :canard / 290-289 س� I ح�سارة :Metz / 254 س�  I س 115 / طّباخ: حلب� I 3)  اإبن العديم(

تاريخ ال�ساللة I �س 584.

)4)  نف�سه I �س 632 – 633.
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في  معتدًل  الدولة  �سيف  كان  درجة  لأي  يف�ّسر  ما  هذا 
ت�سّيعه، وكم عمل لَوحــــدة التّيار ال�ســــــيعي الكبير. وتف�ّسر 
تحفظاُتـه في عالقاته مع القرامطة برغـَبـتـه باإنقاذ مناطقه من 
الذي  الروحية نف�سها، قمع حركة دزبار،  اأي غاٍز. و�سمَن 
احتّل حا�سرة حلب حتى حم�س، مدعومًا من مغامٍر علويٍّ 

ُمتحّدٍر من علي الأفط�س ابن علي زين العابدين )1( 
ب- بـنـاُء م�شهد الّدّكـة ))):

على  مّرة  لأول  ولبنائه  حلب.  غــرب  في  الم�سـهُد  يقع 
ال�سنة  في  بـاأّنـه  ها  تلخي�سُ يمكن  ٌة  ق�سّ الدولة  �سـيف  يـد 
351هـ/962م راأى فيما يراه النائم نوراً يهبط عـّدة مرات 
على المكان الذي �سيبني عليه الم�سهـد. عند ال�سباح ذهب 
�سخ�ٌس من ِقَبلـه اإلى المكان. بو�سر بالحفر فُوجــد مجرًى 
بن  علي  بن  الح�شين  بن  المح�شن  قبر  »هذا  الكتابة:  هذه  عليه 
�ُساللة علي  المتحـّدرين من  الدولة  �سيُف  ابي طالب«. جمَع 

المح�سن،  ا�سم  يحمل  ولد  للح�سين  فعاًل  كان  اإن  لي�ساألهم 
»هذا  وقال:  بنـاَءه  الدولة  �سيُف  فقـّرر  الأجوبـة.  تناق�ست 

)1)  ابن العديم �س 652-651.

 :B  / sauvaget 284 س� III 2)  �سداد: اعالق )حلب( �س 48-49، لآلي / 85-87 / ياقوت: بلدان(

َحَرمان �س 107،225 / طّباخ: حلب I �س 281-280. 
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المكان �شمح لي اهلل اأن اأبني عليه م�شهداً با�شم اأهل البيت«.

حجر  من  �سغيٍر  بــاٍب  عن  عبارٌة  اليوم  هو  والم�سهد 
البازلت تعلوه قنطرة، ]طبعًا هـذا ما كان عليه حاُل الم�سهد 
فهو  اليوم  اّما  �سنة.  الأربعين  ُزهاء  قبل  اأي  الن�س،  كتابة  يوَم 
الطويلة  الكتابة  هذه  عليها  نقراأُ  )المهاجر([  تمامًا  ُمختلٌف 

بالخط الكوفي:
ابو  الدولة  �شيف  المعظم  الأمير  اهلل[  ]باركه  الم�شهد  »بنى هذا 

الح�شن علي بن عبداهلل بن حمدان حبّا باهلل وبعنوان �شدقة تعظيماً 

لمولنا المح�شن بن الح�شين بن علي بن ابي طال.......«

ُتظهران  عليه  الموجودُة  والكتابُة  الم�سهد  بنـاء  فق�سة 
واإن   .)1( وا�سٍح جـّداً  بنحـٍو  الدولة  ل�سيف  ال�سيعي  الإيماَن 
يكن Horovitz يرى عدم كفاية الق�سة لإثبات ت�سّيع �سيف 

الدولة )2(.
كتاباٌت اأُخرى ُمتنّوعة، نذكرها فيمـا يلي: -
�سيف  - ع�سر  في  الكتابات  فاإن   ،)3(  Horovitz بح�سب 

تلعُن معاويَة  اأبواب حلب، والتي  الموجودة على  الدولة 

)Canard I  (1  �س 657. 

)Horovitz  (2: الحمدانيون �س 410.

)3)  نف�سه �س 410.
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والأعداَء الآخرين لآل النبي، يمكن اأن ُت�ساف اإلى وثائق 
ل�سيف  المذهبي  النتماء  عن  البحث  �ســياق  في  اأخرى 

الدولة.
الُعملة الم�سكوكة في �سنة 354هـ/965 من ِقـَبـل �سيف  -

ح�سن  فاطمة،  علي،  اأ�سماء  عليها  يظهر  والتي  الدولة 
وح�سين )1(.

الدولة وكانت  - �سيعية في ق�سـر �سيف  ُكـُتـب  ُوجـوُد دار 
تحتوي على ع�سرة اآلف مجلد )2(.

ُح�سُن معاملة �سيف الدولة لل�سيعة والعلويين)3(. -
الخ�سيبي  - حمـدان  بن  الح�ســين  على  حمايَتـه  ب�ســط 

منّظـم وُمنّظـر المذهب الن�سيري. كمــا �سمح للن�سيريين 
لقد   .)4( وتفّوقهم  لوجودهم  المالئمة  الظروف  باإيجاد 
اأتاحت له هذه ال�سيا�سة اإخال�سًا �سادقًا من قبل الحلبيين 
الذين تحّملوا ظلم الخ�سيديين وغيرهم للبقاء مخل�سين 

ل�سيف الدولة )5(.

)1)  طّباخ: حلب I �س 290 م.ج.مغنية: ال�سيعة والت�سيع �س 178-177.

)2)  طّباخ: حلب I �س 280.

)3)  نف�سه:I �س 279 .

)Cahen  (4: مالحظات حول اأ�سول الطائفة الن�سيرية �س 244-243.

)Brokelmann  (5: �سعوب �س canard:I/ 243 �س 603.
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المتنبي  - الحمداني:  الع�سر  في  كبيرين  �ساعرَين  ق�سائُد 
لع�سيان  وبطاًل  �سابقًا  قرمطيًا  الأول  كان  فرا�س،  وابو 
بالإمام  الدولة  �سيَف  هــا  بع�سِ في  �سّبه   ،)1( ال�ّسماوه  في 
علي بن اأبي طالب. بينما كتب ابو فرا�س، ابن عم الأمير 
ع�سري.  الثنى  ت�سّيعه  تعك�س  ق�سائد  عدة  الحمداني، 
خّم،  وغدير  كربالء،  ذكر  �سغيرة  ق�سائد  ثالث  ففي 
وت�سحيات علي من اأجل الإ�سالم، ت�سيعه، والأئمة الثنى 
يّتهــم  خرى  اأُ ق�سيدٍة  في  وفاطمة)2(.  النبي  كذلك  ع�سر 
الدين  جوهر  وت�سييع  ال�سـيعة،  معاملة  ب�ســوء  العبا�سيين 
ال�ساعـرين  لهذين  يكن  لم   .)3( ال�سرعية  على  وال�سيطرة 
الحمداني تحت  البالط  في  ال�سيعي  تعاطفهما  ُيظهرا  اأن 
حماية وتاأييد �سيف الدولة اإن لم يكن هذا الأخير يتقا�سم 

معهمــا نف�س وجهات نظريهما.
حلقًة  - حوله  �سّكل  فقد  الدولة:  ل�سيف  ال�سيعي  المحيط 

والق�ساة  والفال�سفة  واللغويين  ال�سعراء  فغالبية  مهمًة،  اأدبيًة 
الإ�سفهاني)284- الفرج  اأبــا  منهم:  نذكر  �سيعة  كانوا 

)1)  اأبو فرا�س: ديوان III �س 422 – 423، 429 – 430، 397.

)2)  نف�سه: 3 / 348 356.

)3)  ابو فرا�س: ديوان III �س 348- 356
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�سنة  )المتوفى  الخوارزمي  967م(،   – 357هــــ/897 
 / هـ   370 �سنة  )المتوفى  خالويه  ابن  ــــ/993م(،  383ه
اأبا علي الفار�سي )المتوفى �سنة 377هـ/987م(،  980 م(، 
الزاهي  )271-366هــــ/884-976م(،  الأ�سغر  النا�سئ 
بن  �سالمة  والقا�سيين:  )318-352هــــــ/930-963م( 
الح�سين المو�سلي، واأبا الح�سين علي بن عبدالملك الرّقي....

على اأّن الأمير الحمداني، في الُمقابـل، كان ُيظهر تعّلقه 
با�سم  الخطبة  اإلقاء  اإن من خالل  للخليفة في بغداد،  وتبعّيته 
الخليفة، اأم من خالل تلّقي المتيازات الفخرّية من الخلفاء، 
مّما ُيلقي ظاًل من ال�ّسـك على ما تفيُده المالحظات ال�سابقة. 
ت�سّيع  ت�سّيعه، لأّن  باأي �سكل  ينفي  اأن  اأّن ذلك ل يمكن  اإل 
الفترة  هذه  في  وال�سّباط  والموظفين  الأمراء  من  كبير  عدد 
وواجبات  العلويّة،  ال�ّســرعّية  م�ســاعرهم  بين  يوّفق  كان 
المرتبطين  الحمدانيين  ن�سّنف  اأن  ويمكن  الخلفاء.  خدمة 
ماليًا ومعنويًا ببغداد �سمن هذا ال�سياق. �سمن هذا التجاه، 
 canard)1(تمّكن المذكورة،  ال�ستنتاجات  اإلى  وبال�سـتناد 
من القول: »�شيف الدولة كان �شيعياً وكان متعاطفاً ب�شكٍل مّميز مع 

)Canard I  (1 �س 634 
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بع�س الأ�شكال ال�شيعية المتطّرفة «.

ج- ت�شيّع �شعد الدولة اأبي المعالي)356-)38هـ/967-)99م(

اإن و�سول اأبي المعالي اإلى ال�سلطة قد تمّيز بحدث مهم 
جدا في تاريخ ت�سّيع حلب اإل وهو دخول الأذان ال�سيعي بـ 

»حي على خير العمل« في تاريخ الحمدانيين.

كان هذا الحدث ثمرة العالقات الحمدانية – الفاطمية، 
واإن يكن طّباخ )1( ُيرجع هذا الأمر اإلى �سنة 347هـ/958م 
اأي اإلى عهد �سيف الدولة. وهذا ما لم يوؤكده كل الموؤلفين 

لكون التاأثير الفاطمي لم يكن محلَّ نقا�س في هذا الوقت. 
دون  الليبرالية  الطريقة  على  �سيعيا  كان  الدولة  ف�سيف 

الخروج من الإطار الفكري لبغداد.
و�سع غالبيُة الموؤرخين اإعالَن الأذان ال�سيعي في حلــب 
في عهد ابن �ســـيف الدولة �ســعد المعالـي، واإن لم يكونوا 
اأنهم كانوا يجهلونها )2(. فمنهم من  اأو  ال�سنة،  متفقين على 
اأثــر  عــلى  969م)3(،  359هـــ/  �سنة  حدث  ذلك  اأن  قال 
خ�سـيَة  قرغويه،  وغالمه  المعالي  واأبي  جوهر  بين  التفاق 

)1)  طّباخ: حلب I �س 298

)2)  اإبن العديم: حلب I �س 169 – 170 – 172 / طّباخ I �س canard I / 281 �س 679 – 686.

)3)  اأثير: كامل VIII (B) �س 611. 
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العتراف  فـاأعـلـن  فل�سـطين،  في  والجّراحيين  القرامطة 
وحلب،  حم�س  في  الُمعـّز  با�سم  علي(  )بولية  الأذان  فـي 
كمــا اأدخل الأذان ال�سيعي. ومنهم من اأرجع الأمر اإلى �سنة 
اأثر و�سول ال�سفير الفاطمي المبعوث  363هـ/973م على 

من العزيز اإلى اأبي المعالي لتهنئته على ا�سترجاع حلب.
لكن عدة ت�ساوؤلت ُتطرح حول هذا الحدث، من ذلك 
لأن العزيز لم يكن يملك ل ال�سلطة ول الحق في الدخول في 
عالقات ر�سمية مع الحمدانيين قبل ال�سنة 365هـ/975م. 
من ناحيٍة اأُخرى فاإن اأبا المعالي لم ي�ستِعـْد حلب اإل في ال�سنة 
367هـ. �سنة 363 كان في حم�س يفاو�س بغداد ل�ستعادة 
عا�سمته. وهكذا فاإنه من غير المعـقـول اأن يكّرم من حم�س 

الفاطميين الماأزومين في �سوريا اأو اأن يكّرم العبا�سيين.
مع  جيدة  عالقات  الحمدانيُّ  اأقام  حلب،  ا�ستعادة  بعد 
انف�سهم من حاكم  ليحفظوا  البيزنطيين  مع  ثم  البويهيين)1(، 
اأ�سياده في  الُمقــــّرب من الفاطميين ومن  »بكجور«  حم�س 
م�سر. يائ�سًا من ل مبالة البويهيين، ومهّددا بانتفا�سة الكرد 
376هـ/986م  �سنة  م�سر  باتجاه  المعالي  اأبو  عاد  باذ.  في 

)1)  اإبن العديم I �س 172 – 173.



مومتسا 181وميلا

معترفًا ب�سلطتها، ذاكراً ا�سم العزيز في الخطبة، مّت�سحا بعباءة 
العمل()1(  خير  على  )حّي  ال�سيعي  الأذان  وُمدخال  ملكهم 

الذي ظّل معموًل بـه حتى ُو�سول الزنكيين.
برهان  اأ�سكال  من  �سكٍل  اآخَر  المعالي  اأبو  اأكمل  هكذا 
الحْمداني  الليبرالي  الت�سيع  من  منتقلين  الحمدانيين،  ت�سيع 
لمناف�سة  اأتى  الذي  تحفظًا،  الأكثر  الفاطمي  الت�سيع  اإلى 
النهاية  هذه  كانت  الخليفة.  الم�ستوى:  نف�س  على  بغــداد 

المنطقية للحمدانيين وللمنطقة كذلك.

8- الحْمدانيون والفاطميون:

منحًى  تاأخــُذ  الفاطمية   – الحْمدانية  العالقات  بــداأت 
ُمتعار�ســًا بمجرد اأن و�سع الفاطميون ن�سَب اأعينهم ال�ســيطرَة 
على �سوريا ال�سمالية والجزيرة ابتغاء �سّم العراق في النهاية. 
الفاطميين  �سـّجَع  الدولة، هــو من  �ســعـد  اأحد ُولة  بكجور 

على تنفيذ هذا المخطط )2(. لكن النتيجة كانت الف�سل.
�سنة 381هـ/991م، خلفه   )3( الـدولة  �ســعد  بعد موت 

)1)  نف�سه I �س 178.

)2)  اأثير: كامل VI (B) �س 85 / قالن�ّسي �س 33 – 34.

)3)  راجع عن هذه المرحلة: اثير: كامل IV (B) �س 88-89 / قالن�سي �س 41 / ابن العديم I �س 

.192 – 185
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الراغــب  العزيُز،  الفاطميُّ  الخليفة  فاأمر  الدولة،  �سعيد  ابنه 
دم�سق:  على  واليه  الحمدانية،  الأرا�سي  باحتالل  ُدائمًا 
هذا  ف�سـارع  حلب.  نحو  بالزحف  هـ   382 �سنة  َمْنَجكين 
الدولة  �سعيد  حلب.  وحا�سر  حم�س  احتالل  اإلى  الوالي 
بالمال،  الفاطمية  الفرق  ان�سحاب  �سراء  اأراد  ـر  الُمحا�سَ
الحْمدانيون  ُيـلِغـِه  لم  الواقع  هذا  فاطمّية.  خطبًة  األقى  كما 
األّحـوا  جانبهـم  من  الفاطميين  ولكّن  الدولة.  �ســعـد  منذ 
على  اأبداً  يكن  لم  الخالف  اأن  ُمظهرين  حلب،  اأخذ  على 
الخطبة اأو التوجهات العقائدية، اأنما بالــذات على الم�سالح 
الفاطمية التي كانت متعار�سًة مع م�سالح الإمارة الحْمدانية 
ال�ستيالء على حلب  اأّخرت  التي  الأ�سباب  اأحُد  في حلب. 

من قبل الفاطميين هو العوُن البيزنطي.

9- تشيع إمارة حلب 

كانت �سوريا ال�سمالية من ال�سنة 333 هـ / 944 م حتى 
هذه  حاولت  وقد  حْمدانية.  م   1015  / هـ   406 ال�سنة 

م نحو �سوريا الو�سطى دون اأن تنجـح.  اللة التقدُّ ال�سُّ
و�سعت الحقبة الحْمدانية في حلب ومنطقتها حّداً للحقبة 
المدينة لأول مرة  فاأ�سبحت  بالندثار.  بداأت  التي  العبا�سية 
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الحْمدانيون  )1(. وقد طّور  الحّثيين عا�سمَة دولة  منذ ع�سر 
الم�سطربة  الفترة  هذه  في  مركزية  نقطة  فاأ�سبحت  المنطقة 
ت بحيويتها وفتوتها كّل محيطها. من القرن العا�سر. وامت�سّ

والموؤيِّديون  المت�سامحون  الحكام  والحْمدانيون، 
الحقيقية  لالأ�ُســ�س  المذهبي  بموقفهم  ا�ستجابوا  لالعتدال، 
لإمارتهم حيث اأنهم كانوا غرباء عن المنطقة واأرادوا تاأ�سي�س 

دولة )2( 
هو  الق�سايا  من  الكّم  هذا  �سمن  فعله  يمكن  ما  واأقــلُّ 
بغنى  هم  تناق�سات  خلق  ولي�س  الرعية  لم�سالح  ال�ستجابة 
عنها. فقد كانوا بعيدين عن فْر�س الت�سيع في اإمارتهم المهّيـاأة 

م�سبقا وقبل مجيء الحمدانيين لقبول مختلف المذاهب.
اأ- القرامطة )3):

بعد تاأ�سي�س الإمارة الحمدانية بعدة �سنوات اندلعت ثورة 
قرمطية م�سّلحة في منطقة ال�ّسماوه، معقل القرامطة الموؤّكد 
كلبيٌّ  وهو  الرماد«،  »قطة  ابن  قائدهم  كان  وقد  �سوريا.  في 

اأّدعى اأنه نف�سه �ساحب الناقة، لكن حركته ُقـمـعـت. 

)Sauvaget  (1: حلب �س 86 / نف�سه:art حلب III 2 I E 1965 �س 87 – 92.

)2)  اإبن العديم: حلب I �س canard / 138 ،119 : �س 602، 606، 632، 633، 649.

)3)  اإ بن العديم: حلب I �س 147.
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في هذا الع�سر اأي�سا كانت القرمطّية موجودة في �سوريا. 
لرعاية  لحظة  كل  في  ا�ستعداٍد  على  القرامطة  عاة  الدُّ وكان 
القالقل. حاول �سيف الدولة اأن ُيمار�س �سيا�سًة ذات وجهين 
وتهدئٌة  ال�سورية،  الأرا�سي  على  ا�سطهاٌد  القرامطة:  مع 
و�سداقٌة مع قرامطة البحرين، ابتغاَء قْطع م�ساعدة البحرينيين 
وقد  الغالية.  اإمارته  على  والحفاظ  ال�سوريين،  القرامطة  عن 

نجح في �سيا�سته.
بقيادة  ال�ساحلية،  المنطقة  في  ثورٌة  ُولدْت  354هـ  �سنة 
قائد قرمطي قديم: مروان الُعقيلي)1(، لكن ل يمكن و�سف 

هذا التحرك بالقرمطي.
ب- الثنى ع�شريّون:

هم اإثنى ع�سريين دون اأدنـى ريب.  كان الحمدانيون اأنف�سُ
ة هوؤلء الإثنى ع�سريين  ولكن ماذا بالتحـديد كانت ح�سّ

الحلبيين في اإمارة حلب في ذلك الأوان؟
اإلى  والمعا�سرون  الحديثون  ال�سيعة  الموؤرخون  ي�سير 
التمكن  دون  للهجرة  الأول  الثالثة  القرون  في  ت�سّيع حلب 

.147 I 1)  اإبن العديم: حلب(
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ـد اإلى الطابع الباطني  من اإثبات ذلك )1(. وتعود �سعوَبـُة التاأكُّ
للت�سّيع في ع�سور ال�سطهاد.

وكان القرن الرابع للهجرة معّبرا بالن�سبة لنت�سار الت�سّيع في 
�سوريا ال�سمالية. فُمناخ الت�سامح والحرية، كذلك التعاطف 
الحْمداني مع ال�سيعة، �ساعـدا جزءاً من ال�سكان ال�سيعة على 
واإما  قناعة  اإما عن  الت�سيع  اآخر على  ت�سّيعهم، وجزءاً  اإعالن 

لتباع نموذج حكامهم وغالبّية ال�سكان.
معها  جلبته  العراق،  طريق  عن  حلب  اإلى  الت�سيع  و�سل 
اأُ�سرة بني ُزهرة )2( الكوفية في �سياق التجارة مع الحلبيين )3(.
بالتعّرف  لنا  ت�سمح  ل  المتوّفرة  فالمعطيات  يكن،  مهما 
الع�سر  قبل  ال�سمالية  �سوريا  ت�سيُّع  عن  كثيرٍة  اأ�سياٍء  على 
ذلك.  تذكر  لم  الحقبة  تلك  م�سادر  اأّن  حتى  الحمداني. 
كانوا  ُمعتَبـرين  واأ�سخا�س  م�سايخ  عن  حوقل  ابن  يتحدث 
يمكنها  اأخرى  معلومات  اإ�سافة  دون   ،)4( المدينة  ي�سكنون 

اأن تو�سح لنا عقيدة ال�سكان.

)1)  �س. ظاهر: اآل اأبي �سعبة: مجلة العرفان 1921، مجلد 7، �س 142، الأمين: اأعيان الجزء 2 �س 

244، مغنية: ال�سيعة والت�سيع �س 221-220.

�سرة كان الكثير من اأفرادها من اأ�سحاب الأئمة: الباقر – ال�سادق – الر�سا – الجواد.
ُ
)2) اأ

)3)  ظاهر: مجلة العرفان 1922 مجلد 7 / 139 – 141.

)4) حوقل: �سورة I �س 174.
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ج- حلب:

كانت هذه المدينة �ُسـّنّية، حنفـّيًة و�سافعـّية، ولم تكن ت�سّم 
في  للمدينة  البيزنطي  الغــزو  ع�ســرّي حتى  اإثنى  �سـيعّي  اأي 
اإبادُة غالبية �سكانها.  ال�سنة 351 هـ / 962م، حيث تّمت 
من  �سيعًة  حلب  في  الدولة  �سيُف  اأ�سكَن  الحادثة،  هذه  بعد 
قّن�سرين وحــّران )1(. وهكذا اأ�سبحت حلب �سيعية منذ عهد 
باأميرهم في  تعّلقًا مخل�سًا  )2(. واأظهر �سكاُنها  الدولة  �سيف 

الظروف ال�سعبة لحكمه )3(.
للنقا�س،  قابٌل  هـ   351 تاريخ  فاإن  �سّداد،  ابن  وبح�سب 
فال�سيعة كانوا في حلب قبل هذا التاريخ. فحين احتّل المبرطور 
البيزنطي »نيقفور« حلب، قاومه العلويون والحْمدانيون كذلك 
اإليها هربًا  التي و�سلوا  المدينة)4(  الديلم )ال�سيعة( داخل قلعة 
كانوا  فال�سيعُة  البيزنطيين)5(.  باأيدي  وقعت  التي  المدينة  من 
موجودين اإذن في حلب وغيرها قبل ال�سنة 351 هـ، ولكن ل 

يمكننا تحديد تاريخ قدومهم بالّدّقــة.

)1)  ياقوت: بلدان VI �س 404 / طّباخ: حلب I �س 279-280 / �سقعة: �سيف �س 166-165.

)2)  ا�سفهاني: وديعة �س 299.

)3)  �سداد: عالق )حلب( �س 23-24/ اإ عديم I �س 137 – 138.

)4) اإبن العديم I �س 110.

)5)  اثير: كامل VIII (B) �س 541.
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وبح�سب محمد كرد علي )1(، فقد كان على راأ�س ال�سيعة 
اإبراهيم  اأبو  ال�سريف  حلب،  في  الّدائـم  لل�ّسـكن  اأتوا  الذين 
الت�سّيع  �سار  ومعه  الممدوح.  بـ  الُملّقـب  الحــّراني  محمد 
اإليها،  اإلى جوار المذهــب ال�سافعّي، كمـا دخـل  في حلب 
ال�سريف  و�سوُل  ويقُع  ال�سيعي.  الأذاُن  اأي�سًا،  معه  ربما 
ونتائجه على عهد �سعد الدولة اأبي المعالي. هــذا ما يمكن 
ومن  ال�سيعي،  الأذان  خالل  من  جهٍة  من  ما،  نوعًا  تاأكيده 
ق�سائد  في  لل�سريف  الكامل  الغياب  من خالل  اأُخرى  جهة 
 .)3( الذي مدحـه  )2( هو  العالء  اأبا  لأّن  الدولة.  �سيف  ع�سر 
فاإذا كان ال�سبُب الأّوُل قد ثبَت ونوق�َس تحت عنوان ت�سّيع 
اأبي المعالي، فاإن الثاني ل يمكن اأن يكون قاطعًا، ذلك اأّنـه 
لي�س من الم�ستحيل اأّل ُيذَكـَر ال�سريُف ل�سبب اأو لغيـره، واإن 
اأبا العالء، الذي كان اآنذاك  اأو اأن  يُكـن موجوداً في حلب، 

في طور ال�سباب، قـد اأمتدَحه.
ينتج عن ذلك: 

1- اأّنـه كان ال�سيعة في حلب قبل ال�ســنة 351 هـ / 962 م.

)1)  م. كرد علي: خطط VI �س 258.

)2)  توفي اأبو العالء بعد �سيف الدولة ب�سبع �سنوات.

)3)  �س. ظاهر: بنو زهرة: مجلة العرفان 1922 مجلد 7 �س 460 – 461.
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قّن�سرين ومن حّران  �سيعًة من  ا�سـتقدَم  الدولة  �سيُف  اأّن   -2
�سنة  المدينة  عــن  البيزنطيين  ان�سحاب  بعــد  حلب  اإلى 

351هـ/962م.
3- اأّن من الُمحتمـل اأّن ُو�سوَل ال�سـريف اأبي اإبراهيم الُملّقـب 

بـ الممدوح قــد ح�سـل على عهد اأبي المعالي)1(.
من اأهـّم الأُ�سرات التي كانت ترمز للتيار ال�سيعي في حلب، 
يمكن اأن نذكر اأبرَزهــا: بني ُزهـَرة الُمتحّدرين من ال�سـريف 
الممدوح. ولقـد ظّل اأبنــاُء هذه الأُ�ســـرة الُمتوالين ُممّثلين 

للت�سيع في المنطقة مـــّدًة طويلــًة في القــرون الالحقة.
روابُط  الحا�سر  ع�سرنا  في  حلب  منطقة  �سيعة  ولبع�س 
ُقـربى مع هــــذه الأُ�سرة، اأو اأنهــم ُمتحـّدرون منهــا. كذلــك 
يـوجـــد في �ســـحـور )قرية في جبل عامل(، اأُ�ســــرٌة ُيقـاُل 
بني  مع  ُقربى  رابطة  لها  اأّن  اأو  ُمتحـّدرة  الأُخـرى  هي  اأّنها 

ُزهرة )2(، هي اآل بــدر الديـن.
في تلك الحقبة كانت حلب تحتفل بذكرى عا�سوراء )3( 

كذلك بغداد ومكة )4(.
)1) اإن ا�ستعادة اأبي المعالي لحلب دون اإراقة دم، يثبت الدور الذي لعبه �سكاُنها ال�سيعة.

)2)  ا�سفهاني: وديعة: �س 299 / �س. ظاهر: بنو زهرة: مجلة العرفان 1922 مجلد �س 591.

)3)  كرد علي: خطط VI �س 292. 

)4)  مقد�سي: تقا�سيم �س Laoust / 225 : الت�سيع �س 164.
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كما كانت فيها اأماكن يرتادها الزوار ال�سيعة كم�سهد الّدّكة، 
وكذلك الُم�سّلى الـذي في �سوق الحدادين، حيث راأى اأحدهم 

في المنام الإمام علي ُي�سلي، فُجعـل المكان ُم�سّلىًّ عـاّمًا)1(. 
جذبت حلُب �سيعَة ذلك الع�سر، فالحْلقُة التي كّونها �سيف 
الأميُر  اأح�سن  �سيعّيًة  �سخ�سياٍت  �سّمت  حولــه  من  الدولة 
�سيعيا،  كان  الأغاني  كتاب  موؤلف  الإ�سفهاني)2(  اأ�ستقبالها: 
الطالبيين  مقاتل  األف  كما  الحْمداني.  لالأمير  كتابه  وقّدم 
)ق�سة ال�سطهادات ال�سيعية(. ابن خالويه)3( اللغوي، معّلم 
كتابه.  في  ع�سر  الإثنى  الأئمة  عن  تحّدث  الدولة،  �سيف 
الخوارزمي)4( عالٌم و�ساعٌر �سيعي. اللغوي الإمامي اأبو علي 
الفار�سي)5(. كذلك �ساعــران �ســــيعيان: النا�سئ الأ�سغر )6( 
الإمامي الذي كتب ق�سائد في اأهل البيت. والّزاهـر )7( الذي 

امتدح �سيَف الدولة واأهَل البيت.
ــْف اإلى ذلك اأّن الحمدانيين اأن�ســاأوا داَر ُكُتب �سيعية  اأ�سِ

)1)  �سّداد: اأعالق )حلب( / 42. 

)2)  طّباخ: حلب I �س 282 / حّتي: �سوريا II �س 200 / اثير: كامل VII (A) �س 25.

)3)  زركلي: اعالم II �س 248 – 249.

)4)  نف�سه VII �س B 52 / ظاهر: بنور زهرة: العرفان 1922، مجلد 7 �س 346 – 348.

)5)  زر كلي: اأعالم II �س 194-193.

)6)  نف�سه VI �س 119.

)7)  نف�سه VI �س 68.
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غـنّية في حلب، وعملوا دائمـًا على اإغنائها، وكان مركُزها 
في القلعة )1(.

د- بانكوزة:

اأن  ويمكن   .)2( الحمدانيين  مع  يتعاطفون  �سكانها  كان 
الت�سيع  رابطة  ب�سبب  ُولد  قد  التعاطف  هذا  كان  اإن  نت�ساءل 

الذي ي�سكل القا�سم الم�سترك بين الحمدانيين و�سعبهم. 
هـ - قنّ�شرين:

كانت �سيعية. هجرها اأهلها �سنة 351 هـ في اأعقاب الغزو 
البيزنطي فعبر ق�سم منهم الفرات، والق�سم الباقي نقله �سيف 
هـ   351 �سنة  بعد  حوقل  ابن  بها  مّر   .)3( حلب  اإلى  الدولة 
ولحظ بع�س الآثار التي تدّل على موقعها )4(. بينما لحظ 

المقد�سي الذي مّر بعده، نق�سان عدد �سكانها)5(.
و- �َشروج وحّران:

كان �سكاُن هاتين المدينتين �سيعة. كان اأعيانها حري�سين 
فحافظوا  والمالية،  الإدارية  �سخ�سيتهم  على  الحفاظ  على 

)1)  مقد�سي: تقا�سيم �س 162.

)Canard  (2: �س 583.

)Canard  (3: �س 647، 659.

)4)  حوقل: �سورة I �س 175.

)5)  مقد�سي: تقا�سيم �س 162.
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يَدعوه  اأن  المعالي دون  اأبي  با�سم  ال�سالة  اإلقاء خطب  على 
يدخل اإلى مدينتهم �سنة 358 هـ )1(. كان ذلك قراَر جزٍء من 
مـن  رغـبــة جـــزء  مع  في حلب،  الحال  كان  ال�سكان كما 
تحـت  حـتى  ال�ســيعــي،  الأذان  عـلى  بالحـفـــاَظ  ال�سكان 
الحكم ال�ســلجوقـــي. ح�سل �ســراٌع اقت�سادي واجتماعي 
بحــت داخل حــــّران يمكن اأن نف�ّســـره كمــا يلي: حاول 
اأعياُن حّران اإغالَق المدينة بوجه الحمدانيين ابتغاء ال�ستمرار 
الم�ستَغّلة  الغالبية  لكن  وحدهم،  �سكانها  غالبية  با�ستغالل 
وو�سعت  الحْمدانيين،  اأمام  الإنحناء  على  الأعيان  اأجبرت 

مجموعًة من الأحداث في خدمة ابي المعالي.
ز- حم�س:

ال�سيعة:  عند  الزيارة  باأماكن  مليئًة  المدينة  هذه  كانت 
م�سهد علي، قبر اإّياد، قبور اأبناء جعفر بن اأبي طالب، م�سهد 
قنبر مولى علي بن  قبر  اأبي ذّر، واأخيراً  الدرداء، م�سهد  اأبي 
اأبي طالب. كان الحم�سّيون �سيعة في ذلك الزمن وبع�سهم 

اأ�سبح متطّرفا )2(.
اإلى حلب  بعد ُو�سولهم  البلـدان  بني زهرة في  تفّرق  اإن 

.671 / canard ،160 / I:س 598، 608، 609، اإبن العديم� (B) VIII 1)  اأثير: كامل(

.B 304 ،B 303 س�  II 2)  ياقوت: بلدان(
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ونزولها، نقَل الت�سّيع اإلى ُمـُدن اأُخـــرى في المنطقة حتى اإلى 
الّرّقـة، حيث كان ال�سكان يظهرون تعلقا قويا بالأمويين )1(. 
وكان يوجـــد �سيعة في �سيزر قرب حماه: ح�سين بن �سعد 
 415 �سنة  المتوفى  الطائي  علي  اأبي  بن  م�سلمة  بن  المهّند 

هـ)2(.
ح- النُ�شيريون:

اإن تاريخ هذه الطائفة واإْن يُكن ل يدخُل ُمبا�سرًة في �سلب 
عملنا، لكننا ناأُخـُذ في العتبار اأّن ولدَتها قد ح�سلت على 
اأر�ٍس اثنى ع�سرية، ولأّن بع�س اأع�سائها قد ُجـّندوا �سمنهم.
والإ�سماعيليين  ع�سريين  الثنى  بين  الحاّدُة  والمناف�سة 
اإفريقيا  اإلى  نهائّيـًا  �سوريا  يتركون  الُن�سيريين  بع�َس  جعلت 
ال�سمالية. وقد اعتنق اثنا ع�سريو �سوريا ال�سمالية وغيرها من 
المناطق بغالبيتهم الُن�سيرية، التي ا�ستطاعت اأن تِحـّل مكان 
الت�سيع التقليدي، لأنها كانت ت�ستجيب اأكثر لعقلية ال�سوريين 
المتحّولة، واإن كانت متطرفًة بالن�سبة للت�سيع التقليدي )3( . 

ع�سرية.  الثنى  من  ُنخبة  هم  الُن�سيرية  ماّدَة  اأّلـف  من  اإّن 

)1)  حوقل: �سورة I �س 220.

.A،B 383 س� III 2)  ياقوت: بلدان(

B > 1030 س� E.I.  iii .الن�سيرية :L.Massignon : art  (3(
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الأكثر كفاءًة  انتقاء  تعتمد على  الن�سيرية كانت  الطريقة  لأن 
من بين الثنى ع�سريين لإدخالهم طريقَتـهـا )1(.

الثالث  القرن  الثاني من  الن�سف  ُولـَد هـذا المذهب في   
بين  العراق  في  جنُبالء  مدينَة  دعوته  مركز  وكان  للهجرة، 
�سوريا  اإلى  اإليه  المنتمين  بع�ُس  دخل  ثم  ووا�سط.  الكوفة 
هم الآَخــر على طول  ال�سمالية وم�سر، في حين ا�سـتقـّر بع�سُ

مجـرى نهـر الفرات )2(، وكذلك مجـرى نهــر دجلة )3(.
على  نذكر  ن�سـِرها،  على  والعاملين  ُمنّظريها  كبار  من 
�سبيل المثال الم�سريَّ المولـد الح�سين بن حمدان الخ�سيبي 
اإلى  م�سر  من  جاء  فقد  968م.   / هـ   346 �سنة  المتوفى 
ا�ستقّر  للجنبالني في بغداد، واأخيراً  جنُبالء، ثم �سار تلميذاً 

به المقام في حلب في عهد اأميرها �سيف الدولة.
والمرجَع  النُّ�سيرية  مركَز  الأوان  ذلك  في  حلب  كانت 
حماية  تحت  الن�سيريون  اأ�سبح  وبذلك  للعلويين)4(.  الوحيد 
حمدانيي حلب)5(. وا�ستناداً اإلى اأقوالهم فاإن �سيف الدولة �سار 

)1)  طويل: علويون �س 208.

.B 1030 1( �س(L.Massignon  (2(

.B 230 س� II 3)  ياقوت: بلدان(

)4)  طويل: علويون: �س 261 – 263.

.B 1032 1( �س( L.Massignon  (5(
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تحت الو�ساية الفكرية لأُ�ستاذه الخ�سيبي، الذي كان له الف�سل 
حه، وفي توجيهه بالأخ�ّس للجهاد �سد الروم)1(.  في ُن�سْ

اإلى  الُن�سيرية  المركزّية  الثقل  نقطُة  انتقلت  الُخ�سيبي  مع 
اإلى �سيف  الُكبرى«  »الهداية  قّدم كتابه  ال�سمالية. وقد  �سوريا 
الدولة)2(. وتوفي في حلب وُدفـــن �سماَل المدينة في محّلة 

�سيخ بيرق.
بعـــد الُخ�سيبي ح�سل ما يمكن اأن ُن�ســّميه ل مركـزيـــّة 
عـلويّـــة بمعنًى من المعاني. فـــقــد اأ�سبحت بغـــداد مركزاً 
ثـانيـًا لهم حتى الحتالل المغولي. اأّما في حلب، فقد خلَف 
محمد بن علي الجّلي، اأحـــُد تالمــذة اأتبـــــــــاع الخ�سيبي 
الإحـدى والخم�سين، معّلَمه. ثم جاء بعده اأبو �سعيد ميمون 
الطبراني )358 هـ- 426 م / 969هـ-1035م(، الـذي 
المذهب.  منابع  من  بّينٍة  عـلى  ليكــــون  حـلـب  اإلى  جــاء 
الالذقية  اإلى  ُيغادَرهـا  اأن  قبل  فيها طوياًل،  يتاأّخــر  لم  ولكّنه 

حيث ترك اأثراً باقيًا. 
الحادي  الإمام  اأبواب  فاإن  ع�سريين،  الثنى  �سعيد  على 
وتاأليـف  باختيار  القيام  عـلى  عاملين  تتابعوا  قــــد  ع�سر 

)1)  طويل: علويون: �س 261 – 263.

)2)  نف�سه �س 206، 271.
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ومناطق  الجزيرة  كما  ال�سمالية  �ســوريا  كانـت  مذهـــب. 
الفترة  هذه  في  للوكالء.  ن�ساٍط  حقَل  �سوريا،  من  اأخــرى 
العقيدة الثني ع�سرية في  بالحلول مكان  النُّ�سيرية  نجحت 

حم�س وحلب والمنطقة ال�ساحلية )جبل الن�سيرية( )1(.
ي�سيراً في  ُن�سيرية. وكان ذلك  كل هذه الأماكن �سارت 
اإطار �سوريا غير الم�ستقّرة، والتي كانـت اآنذاك تتلقى تحّول 

�سريعا في فترة غير كافية )2(.

10- الشيعة والبيزنطيون:

خ�سعت �سوريا الحْمدانية، اأر�َس ال�سـيعة الثنى ع�سريين 
ما  هوذا  البيزنطي)3(.  لالحتالل  مرات  عـّدة  والنُّ�سيريين، 
)الإخ�سيدية(  الو�سطى  �سوريا  ُحّكام  موقَف  ما  نوعًا  يف�ّسر 
بترك حْمدانيي ال�سمال يوؤّلـفـون دولة مهتّزة، تمت�سُّ الخطر 
على  النُّ�سيريُة  ال�ساحليُة  المنطقُة  تلّقْت  عنهم.  البيزنطي 
راع، على الرغم من محاولة  الوجه الأغلب نتائَج ذلك ال�سِّ
الحْمدانيين الحثيثة للعب على التناق�سات بين الخ�سيديين– 

.A 1031 س� E.I  III ن�سيري L.massignon : art  (1(

)2)  بالن�سبة لبع�س الموؤرخين كان ذلك نتيجة النتقال من الوثنّية اإلى ال�سماعيلية: حتي: �سوريا: 

.221 – 220/ II
)3)  طويل: علويون �س 211.
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البيزنطيين والفاطميين – البيزنطيين. هكذا فاإّن تاأ�سي�َس اأّول 
كياٍن �سيا�سيٍّ �سيعيٍّ في �سوريا كان مثاًل �ساطعًا للت�سّيع الذي 

كان ُم�سطّرا للدفاع عن نف�سه على كل الجبهات.
في  لت�سع  اأتت  الحْمـدانية  ــارات  الإم فـاإّن  يكن  مهما 
اتى  الذي  ال�سيعي  الفاطمي  للخليفة  ال�سا�س  حجَر  �سوريا 

�سنة 358هـ/968م لإكمال ت�سّيع �سوريا على طريقته. 



الفصل الثاني

الشيعة يف سوريا يف العهـد الفاطمي
�سنة 358 هـ / 969م �سيطر الفاطميون على م�سر. و�سدَح 
طولون.  ابن  م�سجد  في  ال�سيعية  الطريقة  بح�سب  الأذان 
ّنة)1(. بعد م�سر جاء دوُر �سوريا، فقد  وبداأ ال�سراع �سد ال�سُّ
اأرادوا ال�ستفادة من و�سع الخليفة ومن و�سع �سوريا لإزاحة 
وال�ّسقاُق  ال�سطهاُد  اأف�سدها  التي  ف�سوريا  الر�سمية.  ّنّية  ال�سُّ
الحالُة  كذلك  البتداعـّية،  النزعات  ومختلُف  والفو�سى 
�سوريا  الُحّكام.  تغيُّر  من  الرغم  على  ال�ساغطُة  الجتماعـّيُة 
م  357هـ/967  ال�سنة  بين  ممّزقًة  ها  نف�سَ وجدْت  هــذه 
وال�سنة 359 هـ/ 969 م بين القرامطة والبيزنطيين. �سمن 
الجي�َس  �سوريا  اإلى  جوهر  اأر�سل  الأو�ساع،  من  الكّم  هذا 

الفاطميَّ باإمرة جعفر بن فالح.

 / EI 2 ii »فاطمي« canard: art ،109 / II :31، اأبو الفدا: مخت�سر/ (A): VII 1)  اأثير: كامل(

882 -870
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1- الشيعة في سوريا الجنوبية والوسطى.

اأ- القرامطة:

ا�ستمّر هوؤلء الثوريون بم�سايقة �سوريا الإخ�سيدية باإيعاٍز 
لعبة  دخلت  عندما  ولكن  الُمعّز.  الفاطمي  الخليفة  من 
الفاطميين  لإخوانهم  ظهوَرهم  القرامطُة  اأدار  الم�سالح، 
�سوريا  في  الخ�سيدي  الوجوَد  لوا  وف�سّ الإ�سماعيليين، 
�سوريا  حاكم  يدفُعها  �سنويا  دينار  األف  بثالثمائة  م�سفوعًا 
الإخ�سيدي )1(. اأثبت القرامطُة الطابَع النتفاعـي، القت�سادّي 
والجتماعّي لحركتهم: لقد كانوا م�ستعّدين للت�سحية بالطابع 
الم�ساواتي  الجتماعي  التجاه  ل�سالح  ال�سماعيلي  العلوي 
بين  ممّزقين  القرامطة  وجود  من  الرغم  وعلى  لحركــتهم. 
الجوهر  وال�سكل،  الم�سمون  لحركتهم،  المكنونين  هذين 
ُممّثـاًل  انت�سر.  الذي  هو  الأول  المنحى  فاإن  وال�سكل، 
بعائلة اأحمد بن اأبي �ســعيد، وعلى راأ�سهم الح�سن الأع�سم. 
العبا�سيين  ل�سالح  القرامطة  عمل  968م،   / هـ   385 �سنة 
ّنة(. وكانت ُخَطبهم الدينية با�سم الخليفة  والخ�سيدين )ال�سُّ

)1) اثير: كامل VII :(A) /42، قالن�سي: ذيل / 1، ح. ح�سن: الدولة الفاطمية / 395، طويل: علويون 

�س 218.
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العبا�سي. واندلعت الحرب مع الفاطميين )1(.
بن  جعفر  الفاطمي  القائد  و�سل  هـ/968م،   358 �سنة 
فالح اإلى الّرمله. حيث بادَر اإلى احتجاز الحاكم الإخ�سيدي 
الح�سن بن عبدهلل بن طغج. وعندما و�سَل اإلى طبريا ودم�سق 
اأقام ال�سالة وفقًا لل�سعائر الفاطمية ال�سيعية )2(. وعلى الرغم 
الفاطمي  الحتالل  �سد  محلّية  �ُسـّنّية  مقاومة  جود  من 
ل�سوريا، فقد ظّل القرامطة القّوة الفّعالة القادرة على اإيقاف 

الفاطميين.
الح�سن  القرمطي  القائد  اأنتزع  970م   / هـ   360 �سنة 
فالح،  بن  جعفر  الفاطمي  القائــد  من  دم�سق  الأع�سم 
المتحّدر، بح�سِب الطويل، من عائلة علوية ُمهّمٍة في م�سر)3(. 
الأُموي  الم�سجد  منبر  على  الفاطميون  وُلعن  جعفـر  فُقتل 
يالحقهم  م�سر  نحو  دم�سق  الفاطميون  غادر   .)4( دم�سق  في 
اإنزال الهزيمة بالقرامطة  القرامطة. لكن الفاطميين ا�ستطاعوا 
بعد اإبعادهم عن مجالهم المف�سل. �سنة 363هـ/ 973 م كان 

)A.Metz  (1: الح�سارة ال�سالمية II �س 71.

)2)  اأبو الفدا: مخت�سر II �س 109.

)3)  طويل: علويون �س 218.

)4)  ابو الفدا: مخت�سر II �س 111 – 112 / ح. ح�سن: الدولة الفاطمية �س 396.
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بن  ظالم  واأ�سبح   .)1( �سوريا  غزو  واإعادة  الفاطميين  انت�ساُر 
موهوب الُعقيلي الحاكَم الفاطميَّ لدم�سق. وُمَجــــّدداً عادت 

الخطبُة فاطميًة �سيعيًة )2(. واأُعـدم القادُة القرامطة في م�سر.
في هـذا الجـّو العا�سـف غرقت دم�سُق في الفو�سى )3(. 
فالفاطميون الذين لم يعودوا قادرين الآن على الحفاظ على 
القائد  يــد  عـلى  عـنها  ُمبَعــدين  اأنف�سهم  وجدوا  �سوريا، 
التركي اأفتكين، الذي كان على خالٍف مع البويهيين. ولهـذا 
ال�ســبب فـاإّنـه ترك وا�سط في العراق وجاء يبحث عن حظوظه 
في �سوريا. بــداأ باحتالل دم�سق �سنة 363هـ/973م، حيث 
اأقام الخطبة للعبا�سيين )4(. ا�ستدعى اأفتكيُن القرامطَة، الذين ل 
خرى،  يمكن تجاوزهم على الم�سرح ال�سوري بغياِب اأيِّ قـّوٍة اأُ
تمكن  365هـ/957م.  �سنة  الفاطمي  »جوهر«  �سد  لدعمه 
دم�سق ومحا�سرته  القرامطة من طْرد جوهر من  مع  اأفتكين 
في ع�سقالن ثم اإطالقه، عاملين على محورين: القرامطة في 
في  ال�سواحل  على  واأفتكين  الرمله،  في  وبالأخ�ّس  فل�سطين 
)1)  اأثير: كامل VIII (B) �س 638-639، قالن�سي: ذيل 2، ابو الفدا: مخت�سر II �س 113، م.كرد 

.226 – 225/ I :علي: خطط

)2)  قالن�سي: 4. ح. ح�سن: الدولة الفاطمية / 399. 

)3)  اثير: كامل VIII (B) �س 640 – 643.

VII :(A) / 63، كرد علي:  كامل  اثير:   ،15  / II / 115، قالن�سي: ذيل  الفدا: مخت�سر:  اأبو    (4(

 226 / I :خطط
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بنف�سه  خرج  ممّثله  خيبة  من  القلق  العزيز  لكن   .)1( )�سيدا( 
واألحق الهزيمــَة بالحليفين معــًا، فاألقى القب�َس على اأفتكين 
وح�سل  القرامطة  من  وانتقم  م�سر.  في  اإياه  ُمبقيًا  عنه  وعفا 
على عودتهم اإلى �ســـرق �ســـبه الجـزيـرة العـربـيـة )2(. حيث 

ظلوا اأوفياء للفاطميين حتى ال�سنة 470هـ/1078م.
جعلت  قد  �سوريا  في  موّحــــَدٍة  �سيعيٍة  �سيا�سٍة  غياَب  اإّن 
في  ان�سقاقاٍت  في  ال�سبَب  كان  كمـا  يتواجهون،  ال�سيعة 
نن�سى  اأّل  يجب  اأخرى،  ناحية  من  اأحيانا.  المجموعة  نف�س 
جنوٍد  من  المكّون  الخام�س  الطابور  لعبه  الذي  الدوَر 
اإخ�سيديين التحقوا بالقرامطة، واأرادوا باأي ثمن الإنتقام من 
م�سالح  في  التعار�س  نن�سى  اأّل  يجب  ختامًا،  الفاطميين)3(. 
الذي  الدوُر  ُر  ُيبــَرّ هكذا  ال�سيعية.  المجموعات  مختلف 
لعبه القرامطة. ذلك اأّنهـم، فيما يبــدو، قـــــد تركوا المكان 
بقدراتها  اقـتـنعـوا  بعـــدما  الجديدة  ال�سيعية  الفاطمّية  للقوة 

وقـــّوِتهـا.

2- سوريا الوسطى والجنوبية )فلسطين): 

.115 / II :1)  قالن�سي: 15 ،اأبو الفدا: مخت�سر(

)2)  قالن�سي: ذيل / 20.

)3)  قالن�سي: ذيل / M.Canard ،2 : تاريخ ال�ساللة / 555.
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تشيّع ومعارضٌة التشيّع.

اجتاح  قد  اأ�سكاله  بمختلف  الت�سّيَع  اأّن  من  غـــم  الرُّ على 
�سوريا منذ الن�سف الثاني للقرن الثالث للهجرة )الإ�سماعيلية 
لفترة، ثم القرمطية، ثم الت�سيع الثنى ع�ســـري الذي ناف�سته 
بح�سب  ال�سام،  بالد  ظلْت  فقـــد  داره(،  عقر  في  النُّ�سيرية 
نفهَم  اأن  ويجب   .)1( العلوية  للدعــوة  مالئمة  غير   ،Metz
القديم  المقّر  بو�سِفهـا  بالأخ�س،  دم�سق  قلَبها  ال�سام  ببالد 

لالإمبرطورية الأُموية.
اأ -دم�شق

ما  اأُموّية.  وبميوٍل  �ُسـّنة  بغالبيتهم  دم�سق  �ُسكاُن  كان 
جعلهم يواجهون الفاطميين، ال�سيعة وال�سماعيليين )2(. لكّن 
الإ�سفهاني)3( جعَل من المدينة مركزاً �سـيعيًا كبيراً منذ عهد 
�سـيف الدولة، خالفًا ِلما راأينا، وِلمـا هو ثابـٌت على كّل حال.
التاريخ  من  كبيراً  ق�سمًا  مّيـزْت  الدم�سقـيُة  والمعار�سُة 
انحرافًا  الُحّكام  المعار�سة على  اأْمـَلْت هذه  وقد  الفاطمي. 
الأثيرين  رعاياهم  لمتطلبات  الإ�ستجابة  ابتغاَء  �سيا�ستهم  في 

.121 / I :الح�سارة الإ�سالمية :A.Metz  (1(

.121 / I :2) قالن�سي: الح�سارة ال�سالمية(

.225 / I :3)  ا�سفهاني: ذيل / 16، كرد علي: خطط(
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)ال�ّسـادة، الأ�سراف()1(. لكن هذه ال�سيا�سة المتوازنة �سـرعان 
ما باءت بالف�سل ل�سالح الحكومة المركزية القوّية في م�سر.

مع ُو�سول جعفر بن فالح اإلى دم�سق، قاومت المدينة 
ُمطَلَقًة  عداوًة  اأظهروا  الذين  ـّنة،  ال�سُّ  )2( �ُسكانها  بف�سل 
الفاطميُّ  القائُد  خنَق  والقرامطة.  الفاطميين  لل�سيعة 
على  »حّي  ال�سيعية:  الطريقة  على  لل�سالة  واأّذَن  المقاومَة 
خير العمل«. بعد ال�سالة وب�سبب الو�سع الذي ل ُيحتمل 

الدم�سقيون  عاد  ـّنة،  ال�سُّ كان  ال�سُّ على  بالقّوة  المفرو�س 
واألقى  ال�سواد  لب�س  ها�سميٍّ  �سريٍف  بقيادة  الثورة  اإلى 
خطيراً  الو�سع  كان  ـّنة.  ال�سُّ عن  دفاعًا  العبا�سية  الخطبة 
�سلمّيا  المو�سوع  َيِحـّل  اأن  الفاطمي  القائُد  فقّرر  جـّداً، 

بالتقّرب من �سكان المدينة )3(.
جاء القرامطة، الذين كانوا واثقين من موقف الدم�ســـقيين 
اإعادة  كانت  وقد  الخيبة.  الفاطميين)4(  لتكبيد  تجاههم، 
الفاطمية على دم�سق �سنة 363هـ/973م من قبل  ال�سيطرة 
ظالم بن موهوب الُعقيلي، م�سحوبًة بفو�سى كبيرة وحرائق 

.63 – 62 / (A): VII 1)  اثير: كامل(

.224 / I :109 ، كرد علي: خطط / II :32، اأبو الفدا: مخت�سر / (A): VI 2)  اثير: كامل(

.102 / II :32، اأبو الفدا: مخت�سر / (A): VII 3)  اثير: كامل(

.615 /(B): VIII  4)  اثير: كامل(
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في دم�سق. وعند محاولة ظالم ك�سَب وّد الدم�سقيين، فـقـــَد 
الذي   ،)1( ال�سم�سامة  لإبن  مكانه  فترك  الفاطميين،  ثقة 
الفاطمي  للحاكم  المدينَة  وترَك  للدم�سقيين،  بدوره  ت�سّدى 

في طرابل�س رّيان الخادم )2(.
الُمتمادي  الفاطميُّ  لــُم  الظُّ دم�ســــق:  في  الحالـُة 
النجدة،  الدم�سقيين  طلُب  كذلك  المدينة،  اأهـــل  عـلى 
�سنة  المدينة  احتالل  على  التركي  اأفتكين  حمل  هذا  كل 
364هـ/974م بم�ساعدٍة من �ُسكانها، وعـلى اإلقاء الخطبة 
ح�سَن  كانت  دم�سق  اأن  يبدو  العبا�سي)3(.  الخليفة  با�سم 
ــّنة، وُمرتبطين  ٍب لل�سُّ ال�سراف الها�سميين الُمرتبطين بتع�سّ
اأي�سًا بالتقاليد التي كانت تريد باأّي ثمن الحفاظ على المدينة 
العاملة على تحويل  التقدمية،  الجتماعّية  الأفكار  باأمٍن من 
هوؤلء  ــها.  نف�سِ الُعملة  وجهـا  الرتباطَين  وكال  البلد، 
ومن  الأحداث،  من مجتمعات  الأ�سراف، و�سمن خوفهم 
خالل عالقــة هوؤلء مع الحركة القرمطية، كانوا �سدًى لردِّ 
قدوم  وطلبوا  البائ�سة)4(.  الطبقات  عن  للدفاع  حقيقيٍّ  فعٍل 

)1)  اثير: كامل VII :(A) / 54 /، قالن�سي / 4.

)2)  قالن�سي: 10-9.

.657 /(B): VIII  3)  اأثير: كامل(

)J.sauvaget  (4: حلب / 95.
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اأفتكين )1( المحافظ والتقليدي، اإلى المدينة.
والمعادين  الدم�سقيين  ل�سالح  بنجاح  مهمته  افتكين  اأتّم 
كبيراً  تعلُّقًا  اأظهروا  الدم�سقيين(  )اأي  الذين  لل�سيعة)2(. 
بحاكمهم، وبالأخ�س حين علموا بقدوم الفاطمي جوهر)3(. 

لكن المدينة لم تتاأخر عن الوقوع باأيدي الفاطميين. 
�ُسّكان  عند  جداً  متجّذراً  كان  الت�سنُّن  اأن  يبدو  هكذا 
اأفريقيا  كل  على  الفاطمي  التمّدد  من  الرغم  على  دم�سق، 
غم من ن�ساط ُدعاتـه  ال�سمالية وال�سام حتى الفرات، وعلى الرُّ

في َبـْذر الإ�سماعيلية من خالل رعايٍة ُمنّظَمٍة جّيداً )4(.
ظّل الو�سع موؤاتيًا لُمعار�سي ال�سيعة في دم�سق ومنطقتها. 
فقــد وقف “ ق�ّسام الغوطة “ بوجه الفاطميين والحْمدانيين 
ق�سيٍر،  بوقٍت  قدومه  بعـد  وحاول  معـًا.  واحــٍد  اآٍن  في 
دم�سق،  َيـدخــَل  اأن  368هـ/978م،  ال�سنة  في  تحــديداً 
م�ستفيدا من عـفــو الخليفة العزيز الفاطمي، الذي كان قا�سيًا 
في  بين جداً  المتع�سّ المالكيين  ـّنة، وبخا�سة  ال�سُّ مع  جــــداً 

.63-62 / (A): VII 1)  اثير: كامل(

)2)  مثل ابن خّمار: اثير: كامل  VIII :(B)/ 656 / قالن�سي / 16.

)3)  اثير: كامل VII :(A) / 63، قالن�سي / 16.

.A .2،879.E.I الفاطميون M.canard : art/ 73 / II :الح�سارة الإ�سالمية : A.Metz  (4(
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الإنف�سالية،  بنواياه  الخليفُة  علم  عندما  ولكن  �ُسّنـيتهم)1(. 
�سنة  الذي دخل دم�سق  التركّي منجكين  القائَد  اأر�سل �سّده 
378 هـ / 988م. اأعطى العزيز دم�سـق لبكجـور غالم عبد 
المعالي ابــن حْمـدان، الذي اأُجبــر عـلى ترك المدينة لمنير 

الخادم، ومـن ثــّم على الدخول اإلى الــّرّقـة )2(.
حكم  عادَة  الفاطميون  ك�سَب  الفترة،  هذه  من  انطالقًا 
توؤتي  الت�سّيع  ن�ْسـر  على  العاملة  �سيا�ســُتهم  وبداأت  دم�سق، 
في  ين�ساأ  الت�سّيع  بداأ  / 988م،  ال�سنة 378هـ  ففي  ثمارها. 
ُمحاطًة  نف�سها  وجدت  التي  لالأمويين،  ال�سابقة  العا�سمة 

بال�سيعة فا�سطرت للخ�سوع هي اأي�سا.
يمكن اأن نت�ساءَل اأي�سا عّما اإذا كانت هذه الفترة تتطابق مع 
هجرة الدم�سقيين اإلى حم�س)3(، يائ�سين من تح�ّسن الأحوال 

في مدينتهم؟
هكذا تمّيز الح�سوُر ال�سيعي في دم�سق بوجود منجكين 
عندما جمع الم�سايَخ والأ�سراَف لدْعــــم الفاطميين. ونذكُر 
جّداً:  ومعروفا  محترمًا  رجاًل  المعنيين  الأ�سخا�س  بين  من 

.2.Canard: art E.I  (1(

)2)  قالن�سي / 26.

.234 / I :3)  قالن�سي / 28، كرد علي: خطط(
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مو�سى العلوي )1(.
�سوريا  و  دم�سق  في  لمنجكين  القمعيُة  ال�سيا�سُة  قادت 
ال�سمالية، كذلك �سراعه مع م�سر، �سليمان بن جعفر الُكتامي 
نحو ال�سام، حيث واجه �سقيقه علي �ُســـــّكانا عــدوانيين )2(، 
ال�سيعة  الُكتاميين  من  اأ�سا�سي  ب�سكل  موؤّلفًا  كان  جي�سه  لأّن 

ال�سـماعيليين.
ال�سام  انتزاع  على  قائمًة  الفاطمي  الحاكم  �سيا�سُة  كانت 
من الُكتامى بُمجّرد اأن �سارت م�سر تحت تاأثير اأمين الدولة 
الح�سن بن عّمار، ابتغاء عـدم ترك م�سر و�سوريا في الأيدي 
ال�سام  في  جعفر  بن  �سليمان  �سْرب  اإلى  قاد  مما  ــها.  نف�سِ
الثقة هذه،  انعدام  الُكتاميين في م�سر)3(.  تخّل�س من  بعدما 
بالإ�سافة اإلى هذه العدوانية بين ال�سيعة اأنف�سهم، اأفادت التيار 
ّني الذي كان موجوداً في دم�سق. هكـذا عاد الدم�سقيون  ال�سُّ
اإلى حالهم الأُولى تجاه الحكام الفاطميين. فقد عمَل جي�ُس 
على  الحفاظ  وعلى  الدم�سقيين  توحيد  على  ال�سم�سامة  بن 

ّكان )4(.  عالقات جيدة بين الجي�س وال�سُّ
)1)  قالن�سي: 45.

.178 /  :(A) VII 2)  اثير: كامل(

)3)  نف�سه /178.

.179 / VII :4)  اثير: كامل(
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الت�سييع.  �سيا�سُة  ا�ستمرت  م�سر،  في  ع  الو�سْ و�سوح  مع 
ّنة، وُمنعْت ال�سعائُر  فاأعــدم الحاكُم م�سايَخ دار الحكمة ال�سُّ
ـّنة.  نية )1( ، وكّلف الحاكم الفاطمي في دم�سق بمعاقبة ال�سُّ ال�سُّ
في  �سّني و�سيق  رب رجل  م �سُ ال�سنة 393هـ/1002  وفي 
اأزّقة المدينة على ظهر حمار مع المناداة باأن هذا عقاب من 
الدورة في  اإن هذه   .)2( راأ�ُسـه  ُقطع  ثم  اأبا بكر وعمر  يحب 
المدينة تعني اأنه كان يوجد في المدينة اأنا�ٌس تتقا�سم اأفكاَره 

واأن الحاكم اأراد بذلك تهديدهم.
ّكان دم�سق وجوارها كان  ينتُج من ذلك اأّن الطاَبَع العامَّ ل�سُ
الأول  القرن  منذ  ال�سالم  اعتنقت  التي  الغوطة  واأّن  �ُسـّنـّيًا. 
ال�سافعي  المذهب  بح�سب  بكاملها  �ُسـّنية  كانت  للهجرة، 
والحنبلي، واإن يُكْن المذهُب الإ�سماعيليُّ الُمعَتـَرُف به ر�سميًا 
الفاطميين  اتهموا  فالدم�سقيون  الفاطمي)3(.  الع�سر  طوال 
        .)4( ال�سيعي  وبمذهبهم  والق�سوة  التهذيب  بقّلة  )الأفارقة( 
على  الحفاظ  الجهد،  من  الكثير  بعد  الفاطميون  ا�ستطاع 
الفاطمية  ال�سيعي في نهاية الحقبة  المدينة كما على وجهها 

.A 879 / II 2.E.I :»الفاطميون« M.canard : art  (1(

.132 / I :الح�سارة الإ�سالمية : (B) IX: / 178 / A.Metz2)  اثير: كامل(

)3)  كرد علي: الغوطة / 33-32.

)4)  قالن�سي: 16، جواد بول�س: لبنان / 246.
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برفقة الُحّكام. هكذا كان الحال �سنة 433هـ / 1065م مع 
ال�سريف اأبي يعلى حمزة الذي رافق نا�سر الدولة الح�سن بن 
ح�سين بن حمدان )1( اإلى دم�سق. �سنة 458هـ / 1065م، 
الر�سا  اأبي  ابن  علوّي:  ممّثـٌل  دم�سق  في  دائمًا  لدينا  كان 
المدعوم من ال�سكان والكلبيين بوجه بدر الجمالي )2(. اأّما 
دم�سق  وقاد  م�سر  من  قـــدم  فقد  الجن،  ابي  ابن  ال�سريف 
الأموَر  لكن  الجّراحيون.  يعاونه  يوما  وع�سرين  �سبعٍة  لمدة 
اإلى  الجمالي من جديد  �سيئ، وا�سُتدعي بدر  ب�سكٍل  َجَرْت 
في  الفاطمي.  والجي�س  اأحداثها  بين  ال�سراع  بعد  دم�سق، 
الذي حاول  بدر،  ِقـَبـــل  من  ال�سريف  اأُعدم  المطاف  نهاية 
ال�سريف بم�ساعدة الكلبيين. ولكن نجح  اأن ي�سع يده على 

الفاطميون باإ�سترجاع المدينة وا�سطهدوا الأحداث )3(.
تحت  لدم�سق  الّر�سمي  ال�سيعي  الطابع  يخ�ّس  فيما  اأّما 
م  التفهُّ من  الفاطميون كثيراً  اأظهر  فـقـــد  الفاطمي.  الُحكم 
والت�سامح تجاه الدم�سـقـيـين. ففي ال�سـنة 463هـ/ 1071م 
�ُسـنيا.  ال�سرطة  قائد  كان  بينما  �ســيعيًا،  المدينة  حاكُم  كان 

)1)  قالن�سي: 83.

)2) نف�سه: 97-96.

)3)  قالن�سي: 97 )من خالل �سبط بن جوزي(.
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وا�ستقبل ال�سريُف ابُن اأبي الجن في منزله الخطيَب الهارَب 
ال�سيعي  الحاكم  قبل  من  بال�سجن  د  والمهدَّ الب�سا�سيري  من 

للمدينة )1(. 
معلومات  �سمنًا  القالن�سي  يعطينا  المو�سوع  هذا  حول 

هامة:
الحترام الر�سمي لل�سريف العلوي في دم�سق ولُحرمة بيته  -

التي ل ُتنتهك.
معاملُة  - ُت�ساُء  فال  ال�سيعيُة،  والم�سيريُة  ال�سيا�سيُة  الوحدُة 

الخطيب في دم�سق كيمـا ل ُت�ساَء معاملُة ال�سيعة في العراق.
كان الح�سوُر ال�سـيعيُّ في المنطقة ال�ســرقية لبالد ال�سـام 
ُنفّكُر  يجعلنا  ما  الفاطمي.  بالح�سور  ومرتبطا  جداً  قلياًل 
الُممكَن  الأكبَر  القدَر  الدم�سقيون  اأظهر  اإ�سماعيلّي.  بُوجوٍد 
الُحّكاَم  و�سّجعوا  الفاطمي)2(.  للخليفة  المعار�سة  من 
الموؤرخين  اإن  المركزية.  للحكومة  ظهورهم  اإدارة  على 
لم  الع�سر  ذلك  في  المنطقة  في  مّروا  الذين  الجغرافيين   –
ّنة، اأنا�ٌس على المذهب  يذكروا اإّل الّذّميين في دم�سق اأو ال�سُ

)1) قالن�سي: 105 – 106.

)2)  اأجبروا المولى ابن حيدرة �سنة 461هـ / 1069م على اأن ي�ستولي على اإمارة �سهره جالل الملك 

بن عمار.
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اإلى  اأ�ســــاروا  اأنهم  مع  مكان.  كل  في  والحنفي  ال�سافعي 
هذا  )كان  �سـوريا  مــن  اأُخـــرى  اأماكن  في  �سيعيٍّ  ُوُجـــوٍد 
عن  تحـّدث  )الذي  حوقل  ابُن  وجد  المقد�سي)1((.  حال 
الأر�س«، وذكر  »�شورة  كتابه  �ست �سفحات من  في  �سوريا 
اقت�ساديٍة  ُمعطياٍت  مع  فاطميًا  موقعًا  ع�سر  خم�سة  من  اأكثر 
واجتماعيٍة مهمٍة جداً(، نف�سه �سعيداً بذكر الم�ساجد الأكثَر 
اأهميًة في القـد�س ودم�سق من دون ذكر اأّي ُمعطًى عن ال�سيعة 
اأو الأماكن ذات العالقة بوجودهم في ذلك الع�سر )2(. بينما 
يبدو اأّن نا�سر الدين خ�ســرو لـــم يمّر بدم�سق، ومعلوماته ل 

تبدو لنا مفيدة لنـا اإّل فيما بعــــــد.
تتقّبُل  المدينُة  فيه  بداأت  الذي  الوقت  ففي  يكن،  مهما 
ـز التركماني)3(، الذي  الت�سّيع، مع اإظهار �سعوبات بوجه اأت�سِ
جاء لقطع الخطبة الفاطمية واإلغاء ال�سيغة ال�سيعة في ال�سالة، 
471هـ/1079م،  �سنة  المدينة  ال�سلجوقي  ُتـُتـــ�س  احتلَّ 
في  الت�سيُّع  بن�ْسـر  الفاطمي  للُحُلم  نهائّيًا  وبذلك و�سع حداً 

المنطقة.

)1)  مقد�سي: تقا�سيم / 216.

)2)  حوقل: �سورة / 167 – 173.

)3)  قالن�سي / 109.
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ب - لبنان:

في  كذلك  ال�سـام،  غرب  في  الواقعة  المنطقة  اأن  يبدو 
ال�سمال وفي الجنوب الغربي من منطقة دم�سق، قد عرفْت 
كانت  بكثير.  الفاطميين  و�سول  قبل  اأ�سكاله  بكّل  الت�سّيَع 
اثنى  اإ�سماعيلية، قرمطية، �سيعة  المذاهب،  هناك �سل�سلٌة من 
الإثنى  ع�سر  كان  الفاطميين  و�سول  مع  وُن�سيرّية.  ع�سرية 
الفاطمية  الإ�سماعيلية  �ستناف�سهم  الذين  والُن�سيريين  ع�سريّة 
فل�سطين،  في  كما  لبنان  ففي  حتي،  وبح�سب  الدرزية.  ثم 
فاإن الثنى ع�سريين اليائ�سين من عودة اإمامهم الذي اختفى 
في �ســـامرا قد تحّولوا اإلى الإ�سماعيلية )1(. كان هذا الع�سر 
الذهبي للت�سّيع اأو بالأحــرى لالإ�سماعيلية في بالد ال�سام )2(.

كانوا  لكنهم  ـّنـة.  ال�سُ مع  جــّدا  ُق�سـاًة  الفاطميون  كان 
قريبين كثيراً من العقـلّية ال�سورية ب�سيا�ستهم المت�ساِمَحة تجاه 
�سوريا  تعّم  اأن  ال�سيعيُة  الرعايُة  فا�ستطاعت  الم�سلمين.  غير 
في  الغالبيَة  ي�سّكلون  ال�سيعة  واأ�سبح  ال�سيا�سة.  هذه  بف�سل 

�سوريا ولبنان وفل�سطين )3(.

)1)  حتي: ا�سماعيليون / 70.

)2)  �سليبي: لبنان / 16.

)3)  بول�س: لبنان �س 270
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كان ال�سيعُة غالبّيًة في العهد الفاطمي في اأغـلـب المناطق 
المناطق  في  بعد  وفيما  ال�سرقي.  ال�سمال  با�ستثناء  اللبنانية 

الو�سطى الدرزية بح�سب راأي بول�س )1(.
امتزج الثنا ع�سريون مع النُّ�سيريين، ويبدو اأن الأو�ساع 

كانت ل�سالح هوؤلء )اأُي الُن�سيريين(.
»جبل  المقد�سي  البلــدانيُّ  �سّماه  الذي  عامل،  جبل  في 
الطوائف  وتطّوَر  تدّرَج  ا�ستقالِله  ن�سُف  �سّجَع  �شّديقا«، 

ُكـُثــــــراً  النُّ�سيريون  الإ�سالمية. كان  التقليديّة  على ح�ساب 
ُقـدوم  عند  مذهبهم  يغّيروا  لم  اأنهم  ويبدو  المنطقة)2(.  في 
الدعـوة  بدء  عند  هنا  دائمًا  كانوا  اأنهم  ذلــك  الفاطميين، 

الدرزية.
ديني  لن�ســاط  مركـــزاً  الجبل  من  ال�ساحلي  الجزء  كان 
وثقافي �سيعي.  وبح�سب مّكي )3(، فقد لعبت ُمـُدُن ال�ساحل 
و�سيد  �سور  حاُل  هذا  كان  النطاق.  هـذا  في  كبيراً  دوراً 
ال�سيعيَّ  الن�ساَط  ال�سليبيُّ  يدفَع الحتالُل  اأن  قبل  وال�سرفند، 
في  لبنان)4(  عن  المقد�سي  يتحدث  )جّزين(.  الداخل  اإلى 

)1)  نف�سه / 317.

)2)  فيليب حتي: لبنان / 322.

)3)  محمد كاظم مكي: حركة / 49.

)4)  مقد�سي: تقا�سيم / 237.
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بداية الحقبة الفاطمية عن الأ�سجار والثمار والينابيع والن�ّساك 
)الن�سارى؟(، لكنه ل يذكر وجوداً �سيعّيًا في هذا البلد، مع 
نا�سر  زيارة  انتظار  علينا  لذلك  فل�سطين.  في  ذلك  ذكَر  اأنه 
الذي وجد في �سور  �سنة 439هـ/1047 م، وهو  خ�سرو 

�ُســّكانا �سيعة، بينما كان القا�سي فيها �ُســــنّيا )1(.
ِقـَبـِل  من  هًا  ُموجَّ عامل  جبل  في  ال�سيعيُّ  الن�ساُط  كان 
 .)2( مكي  بح�سب  وال�سرفند  و�سور  �سيدا  م�ساجد  اأئمة 
وكان  �سورّيًة،  �سيعّيًة  �سخ�سياٍت  المرحلة  هذه  في  نذكر 
وري  ال�سُّ غلبون  ابن  الُمح�سن  عـبـد  ال�ساعــر  �ُسهرًة  الأكثر 
�سيعـّيًا  كان  الذي  )339هـ/950م-419هـ/1028م(، 
رثى  كما   .)4( ق�سائد  عدة  في  الر�سول  اآل  ومدح   .)3( علنًا 
ال�سيَخ الُمفيد الذي توفي في بغـداد باأبياٍت معروفة. وُتـثـِبُت 
موؤلفاُت ور�سائُل الفقيه ال�سيعي اأبو الفتح محمد بن علي بن 
ّكان  عثمان الكراكجي الطرابل�سي )المتوفى �سنة 449هـ( ل�سُ
ال�سوريين  اإلى  المنطقة ُوجوَد �سيعٍة في �سور. فقد �سـّنـَف 
كتاَب »الأ�شول في مذهب اآل الر�شول« . كـمـا اأّن ثورَة عاّلقة 

)1)  نا�سر خ�سرو: �سفرنامه / 50.

)2)  مكي: حركة / 47.

.479 / V :3)  ي. دب�س: �سوريا(

)4)  مكي: حركة / 54.
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ال�سوريين  وموقَف  الفاطمي)1(  الحاكم  عهد  في  �سور  في 
تجاه هــذه النتفا�سة )2( ل يمكن تف�سيرها �سمن اإطاٍر ُمعاٍد 
لل�سيعة. لأننا نو�سُك بذلك اأن نبتعَد عن المو�سوع، واأي�سـًا 
عن الدور الذي لعبه حّكام المدينة في عالقاتهم بال�سكان، 
وعن تعزيِز رغـبٍة قديمٍة عند �ُسـّكان الُمـُدن اللبنانية ال�ساحلّية 
ال�سيا�سة  ذلك  اإلى  ُن�سيف  اأن  يجب  كما  الذاتي.  بالحكم 
اطار  الذميين وحتى �سمن  تجاه  الحاكُم  اّتبعها  التي  الدينية 
تجاه  486هـ/1094م  �سنة  ال�سوريين  موقُف  الت�سيع. 
التي   )3( للمدينة  ال�سيعي  الوجَه  ُتظهُر  الدولة  ُمنير  انتفا�سة 
الفاطميين  ايدي  في  الأخيرة  ال�سورية  المدن  بين  من  بقيت 

)518هـ/1125م()4(.
�سيدا.  هي  ]ال�ساحل[  الجبل  في  �سيعية  اأُخرى  منطقٌة 
فموؤلفاُت ال�سريف المرت�سى المتوفى �سنة 463هـ/1044م 
 .)5( ال�شيداوية«  »الم�شائل  ر�سالته  في  �ُسّكاِنها  اإلى  َهـُة  الُموجَّ
كذلك ُقـدوُم الكراجكي اإلى �سور و�سيدا بهدف دْفع الفقه 

)1)  هل اأملى هذه النتفا�سة اي�سا تاأثيُر اأبي �سعيد الت�ستوري في البالط؟

)2)  قالن�سي: 51.

)3)  اثير: كامل X (B): / 223، قالن�سي / 124.

.874B / 2،E.I.2 »الفاطميون« M.canard: art . (4(

)5)  �س. ظاهر: جبل عامل، مجلة العرفان )1942): 5 / 31.
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ال�سيعي، كذلك كتابه لل�سيداويين »اإنتفاع الموؤمنين« )1(. كل 
هذا يظهر نوعًا ما الطابَع ال�سيعيَّ الذي لن نتاأخَر بـَفـْقــده في 

المرحلة المقبلة.
لم تكن المنطقة ال�ساحلية وحدها �سيعية، بل كذلك التالل 
العاملّية، فقد كانت بح�سب حتي �سيعية وُن�سيرّية )2(. ولكن 
يجب اأن ننتظر القرَن ال�ساد�َس للهجرة حتى ت�سبَح المنطقُة 

الداخلّيُة مركَز ن�ساٍط �سيعّي: 
هكذا كان حال جّزين وجباع.

عند اأقدام جبل حرمون، في وادي التيم الذي ا�ســُتق ا�سُمه 
من ا�سِم قبيلة من اأ�سل اثنتى ع�سرة قبيلة يمانّية هي )تيم اهلل 
ال�سّكان  من  كبيٌر  جزٌء  َقـــــــِدَم  الوادي،  �سكنت  ثعلبة(  بن 
ا�سكاله  الت�سيُع بمختلف  ال�سمالية، حيث عـرف  من �سوريا 
كما  اإ�سماعيليون)3(.  تنوخيون  امراٌء  هناك  وكان  النجاَح. 
مما   .)4( )النُّ�سيري(  المتطّرف  الت�سّيع  البقعُة  هذه  عرفْت 
وب�سـعي  عهد  على  المنطقة  في  الدروز  اإنغــــــراَز  �سـّهـَل 
نجاٌح  هناك  كان  عامل.  جبل  في  كما  الفاطمي  الحاكم 

)1)  مكي: حركة / 47.

)2)  حتي: �سوريا: II / 219، نف�سه: لبنان �س 322.

.411 / :V 3)  دب�س: �سوريا(

.217 / II :152، حتي: �سوريا/  :I سوريا� : H.Lammens  (4(
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درزيٌّ في وادي التيم، قابَله نوٌع من الف�سل في جبل عامل 
نحو  النُّ�سيريّون  واأُبعــد  المعتدلين.  ع�سريين  الثنى  ل�سالح 
ال�سمال في جبل لبنان، كمـا اأُبـِعــَد الدروز نحو ال�سوف )1(.

وُمعَلـٍن  ناجٍح  ب�سكٍل  يعملوا  اأن  ع�سريون  الثنا  ا�ستطاع 
في العهد الفاطمي، م�ستعينين بت�ساُمح الدولة وبالتقارب بين 
المنطقتين،  هاتين  با�ستثناء   .)2( ع�سرية  والثنى  الإ�سماعيلية 
وف ووادي تيم، كانت الإ�سماعيليُة في كل لبنان ُمتطابقًة  ال�سُّ
مع ال�سعائر الدينّية ال�سيعية الثنى ع�سرّية)3(. وكانت �سواحي 
اثنى  تعاُي�س  منطقَة  الُمجاورة  ك�سروان  ومنطقة   )4( بيروت 
ع�سرّي وُن�سيرّي: �سكن النُّ�سيرّيون منطقة البترون والمنيطرة 

والعاقورة )5(.
متعّلقًا  الجنوبي،  وبالأخ�س  اللبناني  ال�ساحل  كلُّ  كان 
جداً بالت�سيع وبالدولة الفاطمية. وعلى الرغم من وجوِد نوٍع 
للقتال، كلٌّ  ال�سيعية، فقد كان الكلُّ ُم�ستعّداً  الف�سيف�ساء  من 
من  وال�سليبين  جهة  من  ال�سالجقة  �سدَّ  امكاناته،  بح�سب 

)1)  بح�سب ا�ستنتاجات حتي: لبنان / 322 ،ح. ح�سن: دولة / 357.

)2)  بح�سب خال�سة محمد جواد مغنية: حاكمون / 176-175..

)3)  �سليبي: لبنان / 15.

)4)  ابن يحي: بيروت / 19، 22.

.57 / II :ت�سريح :Lammens  (5(
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جهة اأخرى.
م�ستوى  نف�س  اإلى  الع�سر  هذا  في  طرابل�س  و�سلْت 
جعفر  ابن  �سليمان  و�سول  فمنذ  الكبرى.  ال�سيعية  المناطق 
بن فالح الُكتامي اإلى �سوريا في عهد الحاكم. ح�ّسنْت هذه 
ال�ساحلية.  المنطقة  في  وبالأخ�س  البلد  في  القبيلة وجوَدها 
لكن  طرابل�س.  على  حاكمًا   )1( علي  اأخاه  �سليماُن  فعين 
الُكتاميين  اآمال  خيبة  مع  من�سبه  بفقد  يتاأخر  لم  الأخير  هذا 
اإدارة هذه العائلة،  في م�سر. ولكن المدينَة ا�ستمّرت تحت 
وجذبت ال�سيعَة من دم�سق حيث كانوا يعانون الم�ساعب. 
]هـذا َمبنيٌّ على اأّن بني عّمار اأُمـراء وُق�ساة طرابل�س ُكتامّيين. 
ولكّننا اأثبتنا في غير موؤّلٍف لنا اأّنهم عرٌب اأقحاح من بني طّي 

)المهاجر([.
�سنة  وتمّكنوا  الفاطمية.  المدينة  ُق�ساَة  عّمار  بنو  كان 
462ه /1070م، ُي�ساعدهم الو�سع في �سوريا خالل �سعف 
الفاطميين، من تاأ�سي�س الكيان ال�سيا�سي الثنى ع�سري الثاني 
�سنة  �سنبحثها لحقا(.  الم�ساألة  )هذه  الحْمدانية  الدولة  بعد 
439هـ/1047م، مّر نا�سر خ�سرو بطرابل�س قبل ا�ستقاللها 

)1)  قالن�سي: / 44.
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بعدة �سنوات على يـد بني عّمار. كانت َتعـــدُّ 20000 ن�سمة 
كلهم من ال�سيعة. وي�سيُف اأّن ال�سيعة بنوا م�ساجد جميلة في 
كل البلد )1(. فماذا كان يعني بـ »البلد«؟ اأهي منطقة طرابل�س 

فقط، اأم كلَّ بالد ال�سام؟
يبدو اأنه كان يعني طرابل�س ومحيطها. لأن عدداً كبيراً من 

القرى كانت ُتعتبر ُجــزًء من المدينة )2(.
  كان �سيعُة لبنان في ذلك الأوان َمق�سومين اإلى فئتين: 

الجبال  في  ُيقيمون  والذين  الُمـُدن،  في  يعي�سون  الذين 
اللبنانية.        

والثقافي  الديني  الن�ساط  اإلى  فبالإ�سافة  الأولى،  الفئة  اأّما 
الت�سيُّع،  ن�سروا  الذين  و�ساداتهم)3(  وم�سايخهم  لعلمائهم 
والعناية  كالّزراعة  �سروريٍة  بن�ساطاٍت  ان�سغلوا  فاإنهم 
وغير  ُمثمرة  اأُخرى  واأ�سجاٍر  ال�سكر  وق�سب  بالحم�سيات 
الِحَرفـّية  ال�سناعات  بع�س  اإلى  اإ�سافًة   .)4( والحدائق  ُمثمرة 
طرابل�س)6(  وفي   .)5( بغناها  �سور  ُعـرفْت  وقـد  �سيدا.  في 

)1)  نا�سرالدين خ�سرو: �سفر نامه / 47 – 48.

.B 693 / .IV E.I »طرابل�س« Fr.Buhl:art  (2(

)3)  اأنا�س عامليون متحّدرون من اأهل البيت.

)4)  نا�سر اإي خ�سراو: �سفر نامه �س 49،

)5)  نف�سه �س 50.

)6)  نف�سه �س 48.
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الموز،  ال�سكر،  )ق�سب  كذلك  بالزراعة  ال�سيعُة  اأهتّم 
الزراعي  المن�ســـاأ  ذات  وبال�سناعات  الحم�سيات...الخ.( 
ّكر(. اأما باقي المدن ال�ساحلية، فقد جاءت في  )الورق، ال�سُّ

المرتبة الثانية كُجبيل وبيروت.
اأّما ال�سيعُة الذين �سكنوا الّريَف اللبنانيَّ فقد اهتموا بالزراعة 
الذين  العاملّيون  ال�سيعة  الموا�سي. هذا ما كان عليه  وتربية 
الزيتون)))  واأ�شجار  الكروم  نجد  حيث   ،« جميلة  »قرى  �سكنوا 
والزراعات المو�شمية. وقد اأم�شوا وقتهم بين اهتماماتهم بالزراعة 

وتربية الموا�شي، وهكذا كان حاُل ال�شيعة في ك�شروان وجبيل.

لقد ا�ستفاد �سيعة هذه المناطق من الوجود الفاطمي لزيادة 
اأن�سطتهم على كل ال�سعد. ]الحقيقة اأّننا لم نفهم وجـَه العالقة 
لة، وبين الُوجود الفاطمي  بين هـذه الحالة الإنتاجية الُمتاأ�سّ

الّطارئ والُموؤّقت )المهاجر([.

ج- فل�شطين

كان حاُل فل�سطين كحاِل لبنان نوعًا ما. ففي هذا الع�سر، 
التي  الجليل،  فمنطقة  ال�سيعة.  من  الكثيَر  فل�سطيُن  �سّمْت 

)1)  مقد�سي: تقا�سيم �س 180.
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ُتمثل ا�ستمراراً طبيعيًا لجبل عامل، وبخا�سة طبريا، المدينة 
الرئي�سية في الأُردّن، كانت باأكملها �سيعيًة بح�سب المقد�سي: 
»اأهل طبريا كّلهم �شيعة« )1( . وقد مّر الجليُل بنف�س المراحل 

و�سيا�سيًا.  طبيعيًا  به  مرتبطًا  وكان  عامل،  جبل  بها  مّر  التي 
وكما عرَف جبُل عامل، مثَل كلِّ �سوريا، التحّولت العقائدّية 
نحو الت�سّيع، كذلك اأ�سبح الجليُل �سيعّيًا هو اي�سا وبح�سب 
ثم  ع�سريين  اإثنى  فيه  نجد  اأن  لنا  يمكن  التحّولت.  نف�س 
ن�سيريين. وهذا واقعيٌّ جـّداً عندما نعلم باإّن القائَد النُّ�سيريَّ 
الطبراني  قا�سـم  بن  �سرور  الميمون  �سعيد  اأبا  الالذقية  في 
من  اأ�سـاًل  ٌر  ُمتحدِّ 426هـ/1035م(   - )358هـ/969م 
اإّل  فيها  ُولد  التي  مدينته  يغادر  ولم  ن�سبُته.  تدلُّ  كما  طبريّا 
كل  حلب.  في  والجنبالني)2(  الخ�سيبي  جانب  اإلى  ليكون 
قبل  الت�سّيَع  عرفْت  طبرّيا  باأن  العتقاد  على  يحمُلنا  ذلك 
مجيء الفاطميين بكثير)3( . ولُنالحظ هنـا اأّن هذا ل يتناق�ُس 
ـّني للمدينة  مع راأي المقد�سي، الذي يرّكــز على الطابع ال�سُّ
عاة الفاطميين )4(. كانــت الُخَطب في طبريا  قبل مجيء الدُّ

)1)  نف�سه �س 216.

)2)  زركلي: اأعالم:III / 128، طويل: علويون / 206.

)3)  وجدت مظاهر �سيعية في عهد الطولونيين.

)4)  مقد�سي: تقا�سيم / 216.
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ُتـلقى با�سم الخليفة الفاطمي المعّز قبل قدوم جعفر بن فالح 
اإلى المدينة بكثير )1(.

الغنّي  طبريا،  محيَط  فاإن   )2( خ�سرو  نا�سر  وبح�سب 
�سيعيًا  كان  العذبة،  بُبحيرِتها  الُمطيفة  والُقرى  بالمزارع 
فاإن  و�سور،  و�سيدا  طرابل�س  في  الحاُل  وكما  باأكمِله. 
كتاباِت )ر�سائل( ال�سريف المرت�سى ُتظهُر ُوجوَد ال�سيعة في 
اأثبته في الرملة التي كان �ُسّكاُنها  اأّما الكراكجي فقد  طبريا. 

�سيعة بح�سب كتابه »كنز الفوائد«)3(.
�سيعة:  على  فل�سطين  منطقة  في  اأُخرى  ُمُدٌن  احتوْت 
»ن�شف �شكان نابل�س وقد�س«، كذلك »اأكثر �ُشّكان َعـّمان« )4(. 

حتى القد�س كان فيها �سيعة. فالأحداُث التي ُذكرت من ِقـَبـل 
ّنة  ال�سُّ بين   )5(  Laoust عـند  كذلك  الم�سادر  في  غالبيٍة 
وبغداد  كربال  في  1016م   / هـ   407 ال�سنة  في  وال�سيعة 

ـُِت ذلك. و�سامّرا والقد�س ُتــثـب
في �سفد  وبالتحــديد   )6( فل�سطين  في  الدروز  اإن وجود 

.109 / II 32، ابو الفدا: مخت�سر / VII :1)  اثير: كامل(

)2)  نا�سر خ�سرو: �سفر نامه / 53.

)3)  الأمين: خطط / 70، ظاهر: جبل عامل، العرفان 1942 جزء 31 / 122.

)4)  مقد�سي: تقا�سيم / 216.

.168 / Laoust: Schismes  (5(

)6)  اأ�سود: ذخائر / 118.
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ت�سيَُّع  ُوجـود  ُيـثـبـُت  طبريا،  ومنطقة  الكرمل  وجبل  وعّكا 
يـُكـن  واإن  الفاطمي.  الع�سر  اإّبـان  الفل�سطينية  الأرا�سي  في 
ـُنّية في جبل  بالإمكان ت�سجيل عودة بع�س الدروز اإلى ال�ّســ
على  فعل  رّدة  بـاأّنـه  ذلك  تف�سير  ويمكن  والكرمل.  �سفــد 
ال�سـيا�ســة المذهبية للحاكم، التي كانت نتائجها م�سّرة على 
الت�سيُّع اإجماًل. فالظاهر اأّنها اأّدت اإلى حدوث ت�سّدعات في 
قلب الت�سيع. وهذا خطيٌر جداً. اإّن ح�سوَل ذلك في �سمال 
التي  التقليدية،  نّية  ال�سُّ ل�سالح  الُمنهار  الت�سّيع  ترك  فل�سطين، 

ظّلْت على الرغـم من ذلك موّحـدًة بوجه الدعاية ال�سيعية.
د- الّرملة و الجّراحيون:

دوراً  الكلبّيون،  وكذلك  الطيئيون،  الجـّراح  بـنـو  لعب 
مهمًا في تاريخ هذه المرحلة في �سوريا الجنوبية والو�سطى. 
من ال�سعب جـــــّداً معالجة المو�سوع ال�سيا�سي– الديني 
للجّراحيين. حيث تتداخل عدة عوامل لجعل الُمهّمة ُمعّقــدًة 
جــّداً. ولكن بما اأننا ا�ستطعنا اأن نقَع على اأجزاٍء ُمبعثرٍة من 
تاريخهم في الم�سادر، ف�سوف نحاول اأن نك�سَف، بالرغم 
التي يمكنها الإ�ساءة  الماّدة، بع�َس المظاهر  من عدم كفاية 

على الم�سيدة ال�سيا�سية –الدينية للجّراحيين.
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هـ- يمانيّون:

بنو  كذلك  يمانيين،  طيئيين  الرملـة  في  الجّراحيون  كان 
كلب في ال�سمال الذين عملوا معهم ابتغـاء الت�سّدي للحكومة 
قـد  اليمانيين)1(   كون  فـاإّن  هنــا  من  المركــزّية.  الفاطمّية 
ت�سّدوا للفاطميين في �سوريا هذه التي تحّولت اإلى الت�سيُّع، 
يحملنا على العتقاد بميوٍل �سيعية اثنى ع�سرية عند الجراحيين 

دون تاأكيد ذلك.
و- مع القرامطة:

يبدو اأن الجّراحيين قــــد ا�ســــتفادوا جّيـــداً من ال�سراع 
الفاطمي  بوجهيهم  ال�سُبعيين/ال�سماعيليين،  بين  دار  الذي 
والقــرمطي. فتحالفوا مع القرامطة منذ الوجود الفاطمي في 
�سوريا. فحافظ دغـفـل بن الجّراح �سنة 361 هـ / 971-

حملة  اأثناء  القـــــرمطي  الجنابي  ل�سالح  الرملة  على  م   72
هـذا على م�سر )2(. وبعد �سنتين كان ح�ّسـاُن بن الجــّراح في 

الجي�س القـــرمطي �سد م�سر )3(.
بالمال من  ُي�ســَتروا  باأن  لأنف�سهم  الجـّراحيون  �سمح  اإذا 

)1) تمت درا�سة العالقات بين اليمنيين وال�سيعة في الق�سم الأول من الجزء الأول من هذه الأطروحة. 

)2)  قالن�سي �س 2.

)3)  نف�سه �س 3.
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ِقـَبـل الفاطميين، كما ح�سل غير مــّرة، فذلك تحديداً لغياب 
ق�سيٍة ُعـليا يمكن اأن تربَطهم بحلفائهم، و�سوف تتكرُر هذه 

الحالة عـــّدة مرات في تاريخ الجراحيين )1(. 
ز- مع الفاطميين: 

اأنف�سهم على الفاطميين  ا�ستطاع الجّراحّيون اأن يفر�سوا 
كان  فـقـــد  فل�سطين.  في  قبيلتهم  ولأهمّيِة  تاأثيرهم  لقـّوة 
�سوريا،  الفاطميين وُحّكاِمهم في  بين  التاأرُجح  با�ستطاعتهم 

دون اأن يتمكنـوا من العمل لح�سابهم الخا�س بنجاح.
خا�سٍة  �سيا�سيٍة  ُبنيٍة  تاأ�سي�س  على  قدرتهم  عدم  وب�سـبب 
هم اأحيانا بال�ّســعي اإلى تح�سيل  بهم، وجـَد الجّراحّيوَن اأنف�سَ
بدويٍّة،  �سيا�سٍة  في  لهم. وغالبًا غارقين  تاأّتى  اأينما  من  المال 
الُقـوى  بين  ال�سيا�سي  التوازن  عدم  حالـُة  عليهم  اأملتها 
خّطة  في  ُمزمٍن  َطْبعـيٍّ  نق�ٍس  اإلى  بالإ�سافـة  بهم،  الُمحيطة 

التنظيم.
كان المنحى العام لل�سيا�سة الجـّراحـّيــة ُمعاداَة الفاطميين. 
لذلك  الجّراحيين.  �سدَّ  اإجمـاًل  الفاطميُة  ال�سيا�سـُة  وكانت 
كلُّ طرٍف  ليفر�س  المالئمة  المنا�سبات  عن  الطرفان  بحث 

)1)  نف�سه �س 19و47.
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منهما �ســيا�َســَته من جانبه على الآخر. فُم�ساعدة الجّراحيين 
للقرامطة، وانتفا�سُة ُمـفــّرج في اأعقاب اإبعاد الُكتاميين عن 
ال�سلطة في م�سر)1(، والمناداة / اإعـالن خليفٍة في الّرملة مقابَل 
قَبلي، كذلك  ثالوث  وت�سكيُل  فاطمّيـًا،  عّبا�سـّيًا-  الموجود 
�سمن  يدخُل  ذلك  كلُّ  البيزنطية،   – الجّراحية  العالقات 
وبالمقابل  للفاطميين.  الُم�ساّدة  الجّراحيين  �سيا�سة  اإطار 
اأن  يمكُن   )2( للجّراحيين  الُم�سادة  الفاطميين  �سـيا�سـة  فاإن 
الف�سل  الفاطمي  القائد  لعبه  الذي  الــّدور  نــراها من خالل 
�ســـنة 369هـ / 979 م بين اأبي تغـلب الحْمداني وُمفـــّرج 
طبريا  اإلى  وجاء  للثاني،  الرملَة  اأعطى  اأّنه  ذلك  الجّراحي. 
فنجح  ــها،  نف�سِ المدينة  ال�ستيالء على  الأوَل على  لُيحّر�س 
بذلك بمواجهة الثنين ببع�سهما البع�س، واأّدى اإلى التخلُّ�س 
نف�سه  ينقــذ  الجّراحي عـــرف كيف  الحْمدانيين. لكن  من 
قائده  ليوقف  العــزيز  للخليفة  ه  بالتوجُّ الأخيرة  اللحظة  في 

الف�سل )3(.  
مظهٌر اآَخـٌر من ُمعاداة الجّراحيين تتمّثــل بالحملة الفاطمية 

)1)  قالن�سي: �س 50.

)2)  هذا لي�س فقط معاداًة للجراحين، بل معاداًة لل�سيعة الثنى ع�سريين.

)3)  قالن�سي: �س 24-22.
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في  الفاطميون  الُحّكام  راأى  فقد  م)1(.  �سنة 371هـ/ 981 
الجّراحيين اعداًء يجب التخل�س منهم )2(.

ح- مع �شوريا ال�شمالية:

الحْمدانية  حلب  وبالأخ�س  ال�سمالية  �سوريا  كانت 
�سيعيًة في ذلك الع�سر. فدخل الطيئيون في عالقٍة مع ُحّكام 
حلب. لقد بداأوا مع بكجور الحاكم الحْمداني لحم�س، ثم 
ا�ستمّروا بدعمه عندما اأ�سبح حاكمًا ثم ثائراً �سد الفاطميين 
في دم�سق )3(. لم يكن ذلك فقط مع بكجور، ولكن مع اأول 
مردا�سّي: �سالح بن مردا�س، الذي دخلوا معه في تحالف، 
و�سّكلوا معه ومع �سنان الكلبي الثالوث العربي الذي حاول 

الحلوَل مكان الفاطميين في �سوريا )4(.
ط- مع البيزنطيين: 

لمحٌة اأُخرى مميِّزٌة لل�سيا�سة الجّراحية، هي التاأرجح بين 
فل�سطين  من  ح�ّسان  ُطـرد  فعندما  والبيزنطيين.  الفاطميين 
باإنطاكية  مــّر  م،   1030 / هـ  �سنة 422  الدزبري  يد  على 

)1)  نف�سه: �س 25.

)2)  نف�سه: �س 32-29،31.

)3)  قالن�سي: �س 25، 31-30.

)4)  اثير: كامل B IX: �س K 231 – 230 اإبن العديم I �س 223، 228، 231.



228

 .)1( ال�سمالية  �سوريا  البيزنطيين في حمالتهم على  و�ساعــد 
ياأتي بعد  ُمعّبٌر جداً، لأّنه  الجّراحية  ال�سيا�سة  الطابع في  هذا 
الُمطالبة بخليفة معاٍد للموجود، اأو بالأحـرى الموجوَدين: 
الُمعاداِة  اإطار  في  ذلك  و�سع  ويمكن  والفاطمي.  العبا�سـي 
بين  �سوريا  في  والمناف�سِة  الجّراحيين  قبل  من  للفاطميين 
ـّنـّيِة  مختلف المذاهب ال�سيعية، في ظل غياب المناف�سِة ال�سُّ
التقارب  هذا  فاإن  ذلك  اإلى  اإ�سافًة  توحيدهم.  على  القادرِة 
علويٍّ  ل�سريٍف  الخليفة  تعيين  على  �سنوات  عــّدة  بعد  ياأتي 

على الرملة.
بيزنطة  باتجاه  ي�ستديروا  لم  الجّراحيين  فاإن  يكن  مهما 
م�ساعدة  اأي  بغياب  بل  فقط،  ع�سريين  اثنى  كانوا  لأنهم 
تدخُل �سمن  اأُخرى ل  اأ�سباٍب  البحث عن  اأُخرى. ويجب 

لطة.  ب وال�سُّ اإطار التع�سُّ
ي- بع�ُس المالمح التي تعك�س ت�شيّع الجّراحيين.

اأقّله  تف�سـَّر  اأن  ال�سـيا�سـية  المالمح  من  ل�سل�سلــٍة  يمكن 
فـقد  الطائيـيـن.  اثـنـى ع�ســريًّا عـنـد  �ســيعيًا  تعاطفًا  ما  نوعًا 
اأول  الذي حاربوه   )2( �سليمان بن جعفر بن فالح  اتجاُه  بداأ 

)1)  نف�سه �س 420.

)2)  �سيعي كتامي. ت�سامحه مع الدم�سقيين لئق باثنى ع�سري: قالن�سي �س 48.
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�سل�سلة  هو  اآَخــر  دليٌل   .)1( منجوتكين  و�سّلموه  دعموه  ثم 
المعادية  ال�سيا�سة  بعد  تمامًا  ح�سلت  التي  النتفا�سات  من 
للُكتاميين في م�سر. فثار عاّلقة في �سور، ومفّرج في فل�سطين. 
فجاء البيزنطيون للم�ساهمة اإلى جانبهم)2(. اأفال يدعونا هــذا 
للتفكير بدعم جراحي للكتاميين الثنى ع�سريين ]كـذ! ولكن 
هوؤلء الُكتاميين البربر كانوا اإ�سماعيليين بالتاأكيد )المهاجر([ 

الموجودين في �سوريا منذ و�سول �سليمان بن جعفر؟ 
هـذا، بالإ�سافة اإلى الُمناداة بخليفة �سيعيٍّ مقابَل الموجود 
فاطميًا وعبا�سيًا. ومع اأن هذا القرار اُتخذ نحو �سنة 402هـ/ 
1011-1012، بتحري�ٍس من الوزير الفاطمي اأبي القا�سم 
الح�سين بن علي المغربي، الذي هرب حديثًا من م�سـر اإلى 
هذا  )اأي  ظّل  فـقـد  الطائي،  ح�سان  حماية  طالبًا  فل�سطين، 
للجّراحيين،  الديني  المعتقد  حول  ارتكاز  نقطَة  القـراُر( 
وحول �سيا�ستهم وم�ستوى �سراعهم مع الفاطميين، الذي لم 
دينيًة   – �سيا�سيًة  م�ساألًة  بـات  ولكنه  اأمواٍل  م�ساألَة  الآن  يُعـد 
لكّل  قاعدًة  التي كانت  الخالفات  بامتياز، على مقيا�س كّل 

الت�سّدعات في تـاريـخ الإ�سالم.
)1)  قالن�سي �س 36 – 47.

)2)  نف�سه �س 49 – 50 / اثير: كامل IX (B) �س 120.
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ولـقد ُذكــرت ق�سة هذه المناداة / الإعالن في مختلف 
الم�سادر)1(. كان اختياُر ال�سريف المّكي اأبي الفتوح الح�سن 
المغربي  الوزير  ِقـًبـل  من  المو�سوي  العلوي  جعفر  بن 
اثنى  �سيعيٍّ  اعترا�ٍس  لتظهير  تمامًا  ُمنا�ســبًا  الغا�سـب)2( 
ع�سـري وكذلك �ُسـّني اأي�سـًا حول عالقــة القرابة بين ُحّكام 
مكة،  اإلى  ال�ّسابُق  الفاطميُّ  الوزيُر  فتوّجَه  النبي.  واآل  م�سر 
فل�سطين،  اإلى  ال�سريف  هذا  العودة  اأثـنـاَء  معه  وا�سطحب 
الذي كان عنـد ُو�سوله ُمحاطـًا بالعلويين، حيث اأُعلن اأميراً 
للموؤمنين في الّرملة. وكان يحمُل �سـيف علي بن اأبي طالب 
)ذو الفقار(. وا�ســتناداً اإلى ُكرد علي )3(، فقد �سك الطائيون 
اإجراءاٍت  جانبه  من  الجديُد  الخليفُة  واتخذ  با�سمه.  ُعملًة 
مّيٍة يمكن اأن ُتر�سي الفئات ال�سعبية، من ذلك اأّنـه األغى  تقدُّ
على  الأمواَل  ووّزع  الأر�س،  وتقبيَل  اأمامه  النحناء  تقليد 

النا�س. 
لكن الحاكَم الفاطميَّ لجاأ اإلى �سطوة المال التي ُيح�ســُنهـا 
الطريق  هـذا  وعن  ال�سـريع.  تاأثيرها  جّرب  كما  جـّيــداً، 

)1)  اثير: كامل IX (B) �س 132، قالن�سي �س 64 عن الذهبي.

)2)  مو�سوي ن�سبة لمو�سى الكاظم.

)3)  كرد علي: خطط: I �س 246.



231ومشتـا تي وس ته تي ومـاعم ومّهشلي

َل اإلى اإقناع ح�ّسـان واأبيه بالتخّلي عن الخليفة الُم�ساّد،  تو�سّ
الذي عاد اإلى مكة، بينما فّر المغربيُّ اإلى العــراق.

الّطموح  الم�سروع  في هذا  الجّراحية  الإجراءات  كانت 
عري�سًة جداً. وبذلك تخّطت بم�ســافٍة كبيرٍة كل امكانياتهم 

الّذاتّية، واإن كانت ت�ستجيب لمعتقداتهم وطموحاتهم. 
لذلك ي�ستحيُل علينا اأن ن�سَع الحركاِت الجّراحية �سمن 
الهتمام  عـدم  وذهنّية  للنهب  بدوي  �سيا�سي  اإطار  مجّرد 
بكل  الإ�سالُم  فتحها  التي  هذه  �سوريا.  في  بال�ســتـقـرار 
بين  والتناق�سات  والدينية.  وال�سيا�سية  الجتماعية  م�ساكله 
اإطار  في   )1( ال�سابي  هالُل  و�سعها  والفاطميين  الجّراحيين 
الجــّراح  ابن  وُيالم  المذهـبّية.  الختالفات  من  رّي  ح�سْ
على كتاب »المعتقد الذميم والغدر في الدين«. وقد ُذكر بع�س 
جانب  اإلى  الجوزي  ابن  �سبط  لـدى  الآخرين  الجّراحيين 

�سريف �سيعي اثنى ع�سـري �سنة 458هـ / 1065 م )2(.
مختلف  حول  بها،  قمنا  التي  ال�ستنتاجات  هذه  ُتظهر 
الفاطمي،  العهد  اإّبان  فل�سطين  في  الطائية  ال�سيا�سة  مالمح 
وكذلك  لفل�سطين،  ع�سري  الثنى  ال�سيعي  الطابَع  ما  نوعًا 

)1)  ذكره القالن�سي / 74.

)2)  ذكره القالن�سي / 97-96.
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مناطق جنوب لبنان )جبل عامل(. لقد قاومْت فل�سطيُن عند 
ال�سلطان  التركي الذي عمل ل�سالح   ،)1( ز بن اق  ـِ اأت�س قدوم 
ملك �ساه )2(، فاحتّل �سنة 463هـ/1071م الرملَة والقد�س 
با�سم  األقى الخطبة  ثم دم�سق �سنة 468هـ/1076م، حيث 
الخليفة العبا�سي المقتدي، واألغـى العبارة ال�سيعية من الأذان.

حمل  حيث  الّرملة  ثارت  خائبا،  م�سر  اإلى  عاد  وبعدما 
ز. وفي القد�س �ُسـرق ماُله فتوّجب  ال�سكان ال�سالح �سد اأت�سِ
خرى  اأُ اإلى دم�سق لتح�سير غزو فل�سطين مّرًة  عليه الدخول 
التي عادت للخطبة ال�سيعية. فا�ستعمل العنف لأخذ القد�س 
والّرملة وغــّزة، فقتل �ُسّكان هذه الُمُدن. فاأ�سبحت فل�سطين 
�سكانها  غالبية  من  مهجورًة  والنهب،  بالعنف  مزروعًة 
يُكــن هذا حاُل  ولم  للمنطقة.  ال�سـلجوقي  ع�سية الحتالل 
الفل�سطينيين فقط، فدم�سق اأي�سًا اأ�سبحت مدينة خالية: فمن 
اإّل  األف من �سكانها و40 من خبازيها لم يبقى  اأ�سل 500 
3 اآلف ن�سمة وخباَزين اثنين. لقـد كان الو�سع خطيراً جـّداً 

في كل �سوريا ب�سكل عام.
تمكن ال�سيعة الثنى ع�سريين من التاأثير على تاريخ �سوريا 

)1)  اثير: كامل ix (B) / 68،99،100،111، قالن�سي: ذيل / 111-109-99-98.

.68 / (B) IX 2)  اثير: كامل(
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الوجود  اآذوا  فقد  ل�سالحهم.  النتائج  تكون  اأن  دون  من 
باأن  ي�سمحوا  لم  اقتالعه. لكنهم  التمكن من  الفاطمي دون 
ت�سبح �سوريا ملكية فاطمية �سلبة، دون التمكن من اقتالعه. 
كان الم�سرُح خاليًا فعرف ال�سالجقة كيف يمالأوه، فاحتل 
ُتـُت�س بن األب ار�سالن دم�سق �سنة 471هـ/1079م، ووقعت 

فل�سطين في اأيدي الأرقيين حتى �سنة 489هـ/1096م. 
الُمـُدن  وبع�س  ع�سقالن  على  الحفاظ  الفاطميون  ا�ستطاع 
ال�ساحلية مثل بيروت و�سور و�سيدا وعكا حتى و�سول ال�سليبيين.

3- سوريا الشمالية والجزيرة:

من  العـراق  اإلى  الأقــرب  الجغرافي  لموقعهما  نظــراً 
»الممرَّ  والجـزيــــــــرة  ال�سـمالية  �ســوريا  �ســّكلْت  م�سر، 
الخلفي للعراق«)1(. مّما فـَر�َس على هاتين المنطقتين تاريخًا 

ــداً جدا، كما كانت حركة الوفـود ال�سعبية التي غّذتهما  ُمعـقَّ
دائما.

من هناك ا�ستطاع الت�سّيُع المروَر من العراق نحو الغـرب 
ـه حاولت الإ�سماعيلّيُة  والجنوب الغربي. ومن الطريق نف�سِ
دون نجاح الو�سوَل اإلى العراق: المركز الروحي وال�سيا�سي 

)1)  قالن�سي: 33 – 34.
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لكل العالم الإ�سالمي.
الإثنى  للت�سّيع  بالن�سبة  ُمزهرًة  الحْمدانية  الحقبة  كانت 
ع�سري، كما بالن�سبة للُن�سيرية كما راأينا في الق�سم ال�سابق. 
لكن الحْمدانيين اأُبعدوا من ِقـَبـل الُعقيليين في المو�سل وفي 
جنوب و�سرق الجزيرة، ومن ِقـَبـل المروانيين في ديار بكر. 
اأّما في �سوريا ال�سمالية فقد بداأ موظفو الحمدانيين باإبعادهم 

لترك المجال للفاطميين ثم للمردا�سيين. 
نذكر  تحّولت.  تلّقوا  المناطق  هذه  �سكان  اأّن  �سحيٌح 
في  �سندر�سه  الذي  ربيعة  ديار  في  التغلبي  العن�سر  م�ساألة 
اإطار الُعقيلية. لكّن عملنا يتوقف على تحليل و�سع ال�سكان 
المعطيات  كفاية  لعدم  ال�سيا�سية  الدينية-  الم�ساكل  تجاه 
�س  اإلى تلمُّ اأنف�سنا م�سطرين  الَمظاّن. لذلك �سوف نرى  في 
طريقنا م�ستخدمين �سيا�سة الحكام تجاه رعاياهم ومحيطهم 
تجاه  موقفهم  لفهم  ال�سالجقة(  البويهون،  )الفاطميون، 

الت�سيع والوجود ال�سيعي في اإماراتهم.
ّكان  اأ- الإمارة المروانية: ال�شُّ

تاألّفت هذه الإمارة في ديار بكر )1(. وهي منطقة �سّكلت 

)C.cahen, M. canard art  (1 “ديار بكر« II E.I.2  �س A،b 353 ومايتبع.
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مع اأرمينيا ِملكّيًة حْمدانّية ل�سيف الدولة في حلب حتى موته 
اأُلحقت بالإمارة الحْمدانية في  �سنة 356هـ/967م، حيث 
المو�سل. قبل اأن ي�ستولي عليها بويهّيو بغداد، ثم لحقًا بان 
الكردي. ومن بعده �سنة 380 هـ / 990م ابُن اأُخته اأبو علي 

الح�سن بن مروان.
مع  التعاطَف  بكر  ديار  في  الحْمدانيُّ  الوجوُد  جّذر 
الت�سّيع. و�سيف الدولة ُولد وُدفن في مّيافارقين. وقد ظّلت 
هذه المدينة بالن�سبة له ولكل الحْمدانيين في المو�سل ملجاأً 
لهم في كل مّرة ياأتيهم التهديد من الغرب )البيزنطيين( اأو من 

ال�سرق )بغداد(.
لم ت�ستطع الإمارُة المروانيُة و�سَع حّد ِلـما قام به الحْمدانيون 
بن مروان  اأبي علي  الأول  المرواني  اأيام  ففي  ديار بكر:  في 
)380هـ /990م-386هـ/996م(، ظّل �سّكان مّيافارقين، 
قاد  ما  للحْمدانين)1(،  موؤيدين  ال�سعبية،  الطبقات  وبالأخ�س 
المرواني اإلى التخلُّ�س، بم�ساعدة واليه ، من �ُســـكان المدينة 
الذين ت�سّدوا للوجود المرواني، فتّم نهُب المدينة واإعادُة بناء 

مّيافارقين جديدة مقــّرَبة من المروانيين )2(.
)H.F.Amedroz   (1الأ�سرة المروانية في ميافارقين. JRAS 1903 �س 124. 

)2)  نف�سه �س 125.
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من  الزواَج  المروانيُّ  حاول  جّيــداً،  الإمارة  ولتثبيت 
انفق  كمــا  حلب.  �ساحب  الحْمداني  الدولة  �ســــعد  ابنة 
المقــّربين من  ـــد من دعم  التاأكُّ ابتغاَء   )1( األف درهم   200
ا�ستّمرْت  بالمرواني  ـــــّكاِن  ال�سُ ثقِة  قّلـًة  لكن  الحْمدانيين. 
اأبو  مّيافارقين، واغتيل  المروانية تجاه  ال�سيا�سة  بعـد  اآمد  في 
مع  المدينة  �سيخ  دّبــرها  بموؤامرة  المدينة  هــــــذه  في  علي 

الحْمدانيين )2(. 
�ســعيد  اأبو من�سور  اأخوه  بن مروان، خلفه  اأبي علي  بعد 
ال�سعُب حكمًا  )386هـ 401هـ/996ــــ1010م(. وظّل 
اإلى  ه  للتوجُّ المدينة،  اأخذ  الذي  دمنة  ابُن  وا�سطّر  وداعمًا. 
المدينُة  فظّلْت  الحكم.  من  ليتمكن  دْعـَمهم  طالبًا  �سّكاِنها 

خارَج ال�سيطرة المروانية حتى �سنة 410ه/ ـ102 م.
اأّن  لي  ويبدو  الغ�سب،  جّو  �سمن  فّعالين  ال�سّكاُن  ظّل 
للتاأثير  فعال  ب�سكل  نهايٍة  و�سَع  ي�ستطيعوا  لم  المروانيين 
الغا�سبين )ابن دمنة، �سروه،  الحْمداني مع وجود  والن�ساط 
ابن فليو�س.....( الذين لم يتركوا للمروانيين الوقت لتجذير 
�سلطتهم وَبـْدِء عملهم، فجَرْت محاولٌت لك�ْسِب ال�سّكان 

)1)  نف�سه �س 125، اثير: كامل IX (B) �س 72 

)Amerdoz  (2  �س 126.
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�سروه  موقف  من  ال�سكان  قلق   .)1( مّيافارقين  في  ثمن  باأيِّ 
بعد اغتيال ابن من�سور واإر�ساِل اأمواِله اإلى اآمد، والإ�ساعات 
عن اأنه يريد ت�سليم المدينة للبيزنطيين، فانتف�س النا�س ونهبوا 
عام  نهاية  ن�سر  لأبي  واأُعطيت  عليها،  و�سيطروا  المدينة 
ُمت�سامحة وُمح�سنة  ب�سيا�سٍة  فبداأ حكَمه  401هـ/1010م. 

تجاه ال�سعب )2(. 
ابن  وجود  خالل  حتى  ُمهــٍم  دوٍر  لْعَب  ال�سكاُن  اأكمَل 
جهير. في اأرزن توجه ال�سكان لل�سلطان ال�سلجوقي بهدف 
وحّل  بذلك  نجحوا  وقد  البلخي،  علي  اأبي  تغيير حاكمهم 
مكانه اأبو طاهرالأنباري )3(. في ميافارقين كما في كل ديار 
المال  من  مبالغ  دفِع  على  ال�سالجقة  داأَب  والجزيرة.  بكر 
ف�سّكاُن   .)4( لل�سكان  القت�سادي  الو�سع  تح�سين  ابتغاَء 
�سنة  بركياروق  ال�سلطان  مجيَء  طلَب  من  هم  مّيافارقين 
مجور  ابن  القا�سي  اأجبروا  َمن  وهم  1093م،   / 458هـ 

على قبول مفاتيح المدينة)5(.

)Amedroz   (1: �س 130 – 131.

)2)  نف�سه �س 132.

)Amedroz  (3: �س 150-149.

)4)  نف�سه: �س 150.

)5)  نف�سه: �س 151.
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مهما يكن فنحن اأمام �ُســـكاٍن لعبوا دوراً كبيراً في كــّل 
ابتغاء  م�ساريعهم،  تغيير  على  الحّكام  واأجبروا  المنطقة، 
لعبه  الِحــــراُك  هــــذا  فاأكثر.  اأكثر  ال�سعب  م�سالح  خدمة 
واإذا   .)1( المي�ســـورة  الطبقة  اأبناُء  فقط  ولي�س  ال�سعب،  كلُّ 
بكــر،  ديار  في  الحْمـدانيين  اأن�ساَر  ذلك  اإلى  اأ�سفنا  نحــن 
وفي  كردّي،  حاكم  بح�سور  ّكان)2(  لل�سُ العربيَة  والقاعدَة 
اأن  يمكننا  دْعـَمـه،  لت�ستطيع  كافيٍة  كرديٍّة  قاعدة  غياب  ظل 
نت�ساءل ب�سكٍل اأو باآخر عّمـا اإذا كان جـــزٌء من ال�سكان على 

الأقــّل)3( ل يتعاطف مع ال�سيعة؟! 
بعد  المو�سوع  هذا  حول  اأو�سح  فكرة  تكوين  يمكننا 

تحليل ال�سيا�سة المروانية.
ب- ال�شيا�شة المروانية في الميزان:

بين البويهيين والفاطميين:
اتباَع  اأرا�سيهم،  موقع  وبحكم  المروانيون،  ي�ستطع  لم 
لديار  قتين  المطوِّ الكبيرتين  القوتين  مدار  خارج  �سيا�سٍة 
اأخرى  جهة  من  والفاطميين  جهة،  من  البويهيين  بكر: 

)1)  نف�سه: �س 150.

)2)  ح�سل �سمور للعن�سر التغلبي ل�سالح القي�سي )canard: تاريخ ال�ساللة �س 576).

)3)  يجب األ نن�سى وجود ق�سم م�سيحي بين ال�سكان ) Amedroz�س 149).
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�سوف  لذلك  اأمارتهم.  لإقامة  اأوًل  لقتالها  ا�سطروا  الذين 
لالإثنى  اأكثر  ال�سيعة، مالئمًة  ُمقــّربة من  �سيا�سة  نرى عندهم 
ع�سريين من »ال�شبعيين« / الإ�سماعيليين، اإذ اأنهم كانوا مقربين 

من الأَُول اأكثر من الآخرين.
كان الخالف بين باذ والبويهيين )1( ثم الحْمدانيين حقيقًة 
بديهيًة. اإذ اأّن هــذا القائد جاء لنتزاع اأرا�ٍس كانوا يملكونها. 
الذين  البويهيين  اأخ�ّس نحو  كان هذا الإعتداُء موّجهًا بنحٍو 
مرتبطين  المو�سل  حْمدانيو  كان  التي  المنطقة  اأ�سياد  كانوا 
بها �سنة 380هـ. انتزع ابُن اأُخته اأبو علي ال�سالَم لحْمدانيي 
المو�سل، وجعل يحكُم من ِقـَبـل الخليفة العزيز )2(. ثم تّمم 
الُمرتبطين  حلب  حْمدانيي  مع  بالتحالف  ال�سـيا�سـة  هذه 

بم�سر �سنة 386هـ.
لكنهم لم يتاأخروا في ممار�سة �سيا�سٍة ُمتوازنة، فتح�ّسنت 
اأبي من�سور �سعيد �سنة 386 /401هـ  اأيام  عالقاتهم ببغداد 
-401 �سنة  اأحمد  ن�سر  اأبو  الثالث:  المرواني  تلّقى  الذي 

453هـ)3( �سبَع ِخَلع تكريٍم من قبل البويهي �سلطان الدولة، 

)1)  اثير: كامل IX (B) �س Amerdoz   / 71-70 ،55-54 ،39 – 38 ،-36 – 35:�س 124-123.

)2)  اأبو الفدا: مخت�سر. II �س 126.

)Amedroz  (3: �س 128، 132-131.
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مع كتاب مديح واألقاب الت�سريف ودعمه. وقد ُتـلي كل ذلك 
اأمام ال�سكان ابتغاء الح�سول على دعمهم واإخال�سهم معهم 
القاهرة. وبعد  األقاب ال�سرف من قبل الخليفة الفاطمي في 
الأمير  فاحتفل  ميافارقين،  اإلى  بيزنطي  وفد  و�سل  اأيام  عدة 

بعيد الأ�سحى ُمحاطًا بالوفود الثالثة.
�سـنة 435 هـ / 1043 م ا�ستقبل المرواني لجئًا بويهيًا 
لتم�سية  جاء  الذي  الدولة  جالل  ابن  العزيز  الملك  هو 
)436هـ  التالي  العام  وفي   .)1( اإ�سعرد  قلعة  في  حياته  بقية 
ال�سلطان  با�سم  بكر  ديار  في  الخطبة  اأُلقيت  /1044م( 

البويهي كاليجار)2(.
- وزير اثنا ع�شري:

ع�سريٍّ  اثنى  �سيعيٍّ  و�سوَل  ن�سر  اأبي  زمن  في  ن�سجل 
المغربي،  القا�سم  اأبو  هو  الوزارة  اإلى  جداً  ال�سمعة  ن  َح�سَ
لعب  قد  هـذا  كان   .)3( 1024م   / 410هـ  �سنة  وذلك 
والُعقيليين  والجّراحيين  الفاطميين  جانب  اإلى  كبيراً  دوراً 
والبويهيين والمروانيين. وكانت لهذه ال�سخ�سية عالقَة قرابٍة 

)1)  نف�سه: �س 135.

)2)  اثير: كامل ix (B) �س 525.

)3)  اإ عديم I �س 259.
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مع العلويين. وكان زوج اخته علي بن اأبي طالب بن عمر بن 
وتوفي  المغربي  ن�سر  اأبي  ثقة  الوزير  هذا  ك�سب  لقد  علّي. 
مقام  بقرب  الكوفة  في  وُدفن  428هـ/1036م)1(.  �سنة 

المام علي في م�سهد الغرّي)2(.
- قراآٌن بخّط علي:

المروانيين،  عند  �سيعيًا  تعاطفًا  ُتظهر  التي  المالمح  من 
من  ن�سخٌة  بها  حظيت  التي  الأهمّيَة  اأي�سًا  نلحَظ  اأن  يمكن 
العزيز  المللك  اح�سرها  علي،  الإمام  بخط  مكتوبة  القراآن 

البويهي الملتجئ عند اأبي ن�سر.
الحجر  مع  تواأمته  وتّمْت  كبيرة،  قيمًة  القراآن  هذا  اتخذ 
الثمين الأحمر الم�سمى جبل الياقوت الذي كان يــزن �سبعة 
لالأمير  البويهي  قّدمهمـا  مهمتين  هديتين  واعُتبرا  مثاقيل، 

المرواني )3(. 
�سيعية:  - بميول  �سخ�سيات  اأربع  مع  مروانية  عالقات 

مردا�سيين وُعقيليين:
مع  خالف  لإنهاء  مراد�س  بن  ب�سالح  متاأثرين  كانوا  لقد 

)1)  �سنة 417 هـ / 1026م بح�سب اثير: كامل IX (B) �س 362.

)Amerdoz  (2 �س 134.

)3)  نف�سه �س 135.
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ُعطير النميري حول اأِد�ّســا )1(. تحالفت العائلتان على عهد 
ثمال ون�سر بن مروان.

اأّما فيما يتعلق بالُعقيليين، فقد ح�سل تحالٌف عائليٌّ على 
تحالف  ثم  ال�سيعية.  بميوله  جيـداً  المعروف  قروا�س  عهد 
مع م�سلم بن قري�س ابتغاء الت�سدي لإبن جهيـر، الذي احتّل 

الجزيرة من ِقـَبــل ال�سالجقة )2(.
- ال�شراع المرواني مع ال�شالجقة:

اإذا كان حْكُم اأبي ن�سر تجربًة �سيا�سيًة مهمًة لهذه الإمارة 
لتعقيد  ال�سالجقة  اأتى  فقد  جداً،  متفوقتين  قوتين  بين  الفتّية 

هذه التجربة.
بكر،  ديار  فار�س لحتالل  مع 10000  بك  طغرل  اأتى 
اأميُرها  فا�سطر  المال.  من  مبلغ  مقابل  الن�سحاَب  راف�سًا 
واأ�ْســــــِر  ال�سالجقة  هزيمة  في  نجح  وبالنتيجة  لمحاربته. 

عــدٍد من رجالهم )3(.
ولكن بالرغم من اأن اأبا ن�سر األقى الخطبة با�سم طغرل بك، 
كما �سنرى لحقا، فاإن هذا الأخير جاء �سنة 448هـ/1056 

)1)  اإ عديم I �س.259 

)2) اثير: كامل IX (B) �س 134/ اإ بن العديم II �س 84

)Amedroz   (3�س 137.
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ِع اليد على ن�سيبين وديار بكر )1( ومحا�سرة مّيافارقين  م لو�سْ
�سنة 455هـ / 1063م، ابتغاء اإجبار الأمير ابي القا�سم ن�سر 
الإمارة  تْرك  –1080م( على  )453هـ 472 هـ / 1061 
ان�سحاب  مقابل  دينار   50000 الأمير  دفع  �سعيد.  لأخيه 

الجيو�س ال�سلجوقية، وترك اآمـد لأخيه �سعيد)2(.
وفي العام نف�سه )455هـ/1063م( ُطـرد ابن جهير من 
ديار بكر، وجاءت جيو�ٌس �سلجوقـّيٌة بقيادة �ساّلر لمحا�سرة 
مّيافارقين. فـُقــتـل �سقيقان لالأمير، وُقـتــل �ساّلر)3( . وهكــذا 
محاولت  ثالث  من  اأنف�سهم  باإنقاذ  المروانيون  نجح 

�سلجوقية لل�سيطرة على ديار بكر عنوًة.
�سنة  اأر�سالن  األب  الُملك  نظام  لقاَء  اأّن  من  الرغم  وعلى 
العامل  جهير  ابن  فاإن  الو�سَع،  هـــّداأَ  قد  463هـ/1071م 
ل�سالح ال�سالجقة، قد نجح �سنة 477هـ/1085م بقيادة جي�س 
تركماني �سلجوقي لل�سيطرة على ديار بكر)4(. وقد نجح مع 
ِع نهايٍة لالإمارة المروانية �سنة 478هـ/1086م. بعد  ابنه بو�سْ

)1)  اأبو الفدا: مخت�سر II �س 175.

)Amedroz   (2�س 142.

)3)  نف�سه �س 144.

)4)  اثير: كامل IX (B) �س 134، 143-144، ابو الفدا: مخت�سر II �س Amerdoz /196،200 �س 

146-147، طّباخ I �س 347.
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�سبع �سنوات، جاء الأميُر المروانيُّ من�سور ليحكم مّيافارقين 
لمّدة خم�سة اأ�سهر، م�ستغاًل الفو�سى التي ح�سلت بعد موت 
عّم  ُتـُتــ�س  يدي  بين  وقع  اأن  ُيعّتـم  لم  البلَد  لكن  �ساه.  ملك 
اإعادتها  قبل  486هـ/1094،  �سنة  بركياروق  ال�سلطان 
العـــراق.  في  ال�سالجقة  قائد  كان  الذي  نف�سه  لبركياروق 
لكن المروانيين ا�ستمّروا مع ذلك بالتاأثير على ديار بكر لعدة 

�سنوات بعد انتهاء وجودهم الر�سمّي )1(. 
هذه هي، نوعًا ما، بع�ُس المالمح التي باإمكانها اأن ت�سنَع 
من مروانيي ديار بكر اإن لم يكونوا �سيعة، فاإّنهم على الأقل 
لم يكونوا اأخ�سامًا لهم. هذه ال�سيا�سة اأمالها عليهم محيُطهم 
كذلك وجوُد  الفاطمية(،  والقاهرة  البويهية  )بغداد  ال�سيعي 
جاء  اإمارتهم.  �سّكان  بين  والن�سارى  ال�سيعة  من  كبيٍر  ق�سٍم 
العراق  م�سرح  على  ال�سالجقة  ظهور  وبعد  قبل  ذلك  كل 
تعديل  اأجبرهم على  قــد  الظهور  يُكـن هذا  واإن  واإمارتهم. 
�سيا�ستهم، دون التمكن من الإفالت من الخطر ال�سلجوقي، 
ُليفّرق كل الم�سرح بهذه الطروحة بفارق ب�سع  الذي جاء 

�سنوات بين منطقة واأخرى.

)Amerdoz  (1 �س 154
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- مظاهُر تقّرب من ال�شالجقة:

اإذا كان المروانيون قد اأظهروا الكثيَر من التعّلق باإمارتهم، 
فـقـــد اأظهروا اأي�سًا الكثيَر من الموهـبة ال�سيا�سية في �ســبيل 
الحفاظ عليها اأمام رياح ال�سرق )الُغــّز، ال�سالجقة( العاتية. 
التقّرب  تف�سيَر  يمكننا  ال�سـيا�ســة،  من  الإطار  هذا  �سمن 
ال�ّسلجوقي – المرواني، الذي بداأ اأيام اأبي القا�ســم ن�سر اأثنـاء 

حملة الُغــــّز �سنة420ه / 1029م.
المروانييون  حاول  وا�ســـعٍة)1(.  نهٍب  بحملة  الُغــّز  قام 
ن�سيبين  اجتاحت  التي  الموجة  وقَف  معــًا  والُعقيليون 
لجوقي هو  ـل طغرل بك ال�سُّ و�سنجار والخابور. اإّل اأن تدخُّ

الذي و�سع نهايًة لهجمة الُغـّز وانقـذ الإمارة المروانية)2(.
فيها  ُمنع  التي  ال�سنة  نف�س  وفي  441هـ/1049م  �سنة 
اأُلقيت  عا�سوراء،  مرا�سم  اإقامة  من  بغداد  في  الكرخ  �سكان 
اأبو  اأقام  )3(. فقد  با�سم طغرل بك  اأبي ن�سر  الخطبة من قبل 
 .)4( معه  الهدايا  وتبادَل  طغرل  مع  جّيــدٍة  عالقاٍت  ن�سر 
حفيــَد  ا�ستقبل  الجديدة،  العالقات  هذه  اإطار  و�سمن 

)1)  اثير: كامل IX (B) �س 386 – 387.

)2)  نف�سه IX �س 389.

)3)  نف�سه IX �س 556 ،561.

)4)  اثير: كامل IX �س 18.
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اآِمــد �سنة  الخليفة القائم، الذي �سوف ي�سبح الُمقتدي، في 
450هـ/1058م مع اأمه بعد ثورة الب�سا�سيري في بغداد )1( 

التي انتهت باإلقاء الخطبة الم�ستن�سرية في بغداد.
بعد عدة �سنوات )263هـ/1071م(، وبالرغم من المحاولت 
ال�سلجوقية الثالث المذكورة �سابقًا، ح�سل لقاٌء ُمهــمٌّ في تاريخ 
القا�سم  اأبي  لزيارة  الملك  نظام  اأتى  فقد  الطرفين،  بين  العالقات 
تبادل  اإر�سالن، وح�سل  الب  ال�سلطان  التقى بدوره  الذي  ن�سر، 

للهدايا، وعاد بعدها المرواني بلقب »�شلطان الأمراء« )2(.
�سقوط  قبل  ال�سلجوقي،  البالط  في  ا�سواٌت  ارتفعْت 
ال�سلطان  حول  478هـ/1086م،  �سنة  تمامًا  مّيافارقين 
ابتغاء ت�سليم من�سور )472هـ/1080م-478هـ/1086م( 
اأُخـــرى في ديار بكر. لكن الأمير  مّيافارقين واآمد ومناطق 
رف�س بانتظار نتيجة مقاومة اأبي �سالم)3(. ُتظهر هذه الأ�سوات 
المرواني  لك�سب  مّياًل  �سلجوقيًا  راأيًا  ما  نوعًا  البالط  في 
ت�سفيَة  نّفــَذ بحملته  الذي  ابن هجير،  لمخطط  والخ�سوع 
بالعودة  ـُر  ُيف�سَّ الأمير  عزوَف  لكن  المروانيين.  مع  ح�ساٍب 

)Amerdoz  (1 �س 135.

)2)  نف�سه �س 144

)3) نف�سه �س 146
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لكن  التقريبية.  �سيا�سته  ف�سل  بعد  ال�سلجوقية  العداوة  اإلى 
الأوان كان متاأخراً والإمارة كانت قد �ساعت. 

بعد هذه المحاولة في البحث عن الت�سّيع في ديار بكر في 
اأن  القول  المروانيين، يمكننا  المرواني وعند الأمراء  الع�سر 
هذه المرحلة تقع في اإطـار النت�سار ال�سيعي. وكانت المنطقة 
ولم  الإ�سماعيليين.   / وال�سبعيين  ع�سريين  الثنى  بين  واقعًة 
ت�ستطيع الحكومُة الكرديُة اأن تخطو خطوة اإلى الأمام ابتغاء 
اإلى الخط القويم للمعتقد. وكان المروانيون  تحقيق العودة 
م�سطرين للتاأرجح بين الفاطميين والبويهيين اأحيانًا اإلى عدم 
مناق�ستهم خالل �ستين عاما تقريبا 380هـ-436هـ )خطبة 
لم  بينما  بك(.  طغرل  )خطبة  هـ   441 اأو  كاليجار(  ابي 
يكن الحال كذلك في ال�سنوات الربعين للتاأثير ال�سلجوقي 
وجاءت  ُمهّما.  الثقة  عــدم  كان  حيث  441-479هـ، 
قبل  المروانيين  لتهديد  مرات  عـــّدة  ال�سلجوقية  الجيو�س 

و�سع حــدٍّ لأعمالهم �سنة 479هـ.

4- ُعقيليوا الموصل )381هـ - 481هـ /990 –1088 م):

كانت اآخر �ساللة عربية كبيرة في ال�سرق قبل هذه الفترة 
مع  كثيرة  ت�سابه  نقاط  لها  كانت  التي  الُعقيليين  �ساللة  هي 
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الكيان  ونهاية  الولدة  تواريخ  حيث  من  اأقّلـه  المروانيين، 
وال�سيا�سي  الجغرافي  الو�سع  وكان  تتقارب.  التي  ال�سيا�سي 
اإلى الجنوب بقليل من الآخر.  اأقرب  ذاته، واإن يكن الأول 
التي  المحوَر  الأخرى  من  والقاهرة  من جهة  بغداد  وظلت 
تدور حوله هاتان ال�ساللتان، قبل اأن ياأتي ال�سالجقة للحلول 
مكان البويهيين، ولإعطاء بغداد منحًى اآخر ولحْرِف ال�سيا�سة 
الغرب  نحو  الطريق  على  الُعقيليون  �سار  اأن  ما  الُعقيلية، 
محور  ين�سوا  اأن  دون  القاهرة،  محور  ا�سترجاع  ُمحاولين 

بغداد ال�سلجوقي، ابتغاء انقاذ الن�سف ال�سرقي لإمارتهم.
اأ - ا�شتمرار الإمارة الحْمدانية في المو�شل:

اإن الم�سادر التي ُعـدنا اإليها، كما الأعمال الحديثة، ل تعطي 
معلومات فيما يتعّلق ب�سكان هذه الإمارة، ل ن�ستثني من هـذه 
اللة الحمدانّية )1(،  اإل درا�سة كانار على تاريخ ال�سُ الُمالحظة 
التغلبيين  عــن  معلومات  اأّي  غياب  ا�ستنتج من خالل  حـيـُث 
الُعقيليين  اأّن  الجزيرة،  باتجاه  الكردي  العدوان  بدء  عند 
وجـــدوا مكانهم تكتيكّيـًا في حقيقة اأّن العن�سر التغلبي كان 
في حالِة �سموٍر، على ح�ساب الندفاع القي�سي نحو الجزيرة. 

)Canard  (1 : تاريخ ال�ساللة الحمدانية �س 576-574.



249ومشتـا تي وس ته تي ومـاعم ومّهشلي

بين  �ُسـّكانّية  خ�سائر  وّلدت  الحربية  الحْمدانية  ال�سيا�سة  لأن 
اأُخــرى هجرًة تغلبّيًة  التغلبية من جهة، ومن جهة  المجموعة 

وا�سـعة باتجــاه الأرا�سي البيزنطية و�سوريا ال�سمالية.
ـّكانّية للجزيرة قــد  اأّن ال�سورة ال�سُ ولكن هل يعني ذلك 
تغّيرْت كثيراً، على الأقل على الم�ستوى ال�سيا�سي – الديني؟

ت�ستطع  لم  الُعقيليين  المائة عام من حكم  اأن  الموؤكد  من 
اأن تمحو، كلَّ ما كان متاأ�سال في  اأو لم تحاول  اأن تمحو، 
كما  ال�سيادة،  للمنطقة  الحْمدانيون  اأعطى  وقد  الجزيرة. 

التعاطف مع الت�سيع الذي لم يكن غريبا عن هذه المنطقة.
وبدل اأن يعمل الُعقيليون ل�سالح ابناء قبيلتهم الحْمدانيين 
ال�سلطة)1(  على  لي�ستولوا  لباذ  للت�سّدي  اأتوا  المتراجعين، 

لأجل م�سالحهم الخا�سة.
ب - ال�شيا�شة الُعـقيلية في الميزان:

بين البويهيين والفاطميين:

الُعقيلي  الخ�سوع  كان  الحْمدانيين،  حال  كان  كما 
اإلى  القرب  الإمارة  حاُل  ُيمليـه  منه،  لمفّر  اأمـراً  للبويهيين 
بح�سب  ظاهراً  الخ�سوع  هذا  وكان  القاهرة.  من  بغداد 

)1)  اثير: امل IX (b) �س CANARD / 71-70: تاريخ ال�ساللة / 575.
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Zetterteen )1(. ولكن بالرغم من كل ذلك و�سل ممّثــٌل 
بويهيٌّ اإلى المو�سل �سنة 381هـ لمراقبة ابي الذّواد محمد 
بن الم�سّيب )2( الذي بقي ال�سّيد الحقيقي. لقد اأملى الخالُف 
مع ممّثــل بغداد على الُعقيليين اأن ُيلقوا َالخطبة في المو�سل 

�سنة 382هـ با�سم الخليفة الفاطمي العزيز )3(.
با�سـم  الخطبة  الُعقيليين كانوا م�سـتعّدين لإلقــاء  اأن  يبدو 
وُم�ساهمة  البويهـي،  ال�سـلطان  وُم�سـاندة  بغـداد  خليفة 
القبول  دون   ، الدولة«  »كنز  بـ  بالطريقة  بنف�س  الحْمدانيين 
اأبي  موت  وبعد  ذلك،  لأجل  اأكثر.  متقدٍم  بويهيٍّ  ٍل  بتدخُّ
الذّواد، اأجبر اأخواه ُمـمـّثـَل البويهيين على تْرك المو�سل)4(. 
الخطبة  في  البويهي  الدولة  بهاء  مع  الم�سالحُة  وحّلت 

وبم�ساهمة »كنز الدولة« )5(.
لكن البويهيين جهدوا في ممار�سة تاأثيٍر اكثر و�سلطٍة اأكثر 
على َمن هم تحت �سلطتهم. مما دفع قروا�س )6( اإلى الدخول 

في �سراٍع مع البويهيين �سنة 392هـ/1001م.
.A  1039 س� .K.V.Zetterteen: art Okailides E.I. III  (1(

)2)  اثير: كامل IX (B)  �س 75، 92.

)3)  ا ثير: كامل )A( IIX �س 253-.254.

)4)  اثير:كامل IX (B) �س 125.

)5)  نف�سه IX �س 126.

)6)  كانت لقروا�س فترة حكم طويلة ابي ن�سر المرواني )391هـ/1000م-441هـ/1049م(.
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بعد �سنة على اغتيال والده مقّلد على يد مواليه الأتراك)1( 
و�سنة   )2( الأثير  ابن  بح�سب  1008م،   / 399هـ  �سنة 
األقى   ،)3(  Laoust و  الفدا  ابي  بح�سب  401هـ/1010م 
الحاكم  القاهرة  في  الفاطمي  الخليفة  با�سم  الخطبَة  قراو�ُس 
في كل من المو�سل والأنبار والمدائن والكوفة. وهذا ماقاد 

laoust اإلى و�سفه بالأمير ال�سيعي.
مهما يكن فاإن قروا�س، من خالل ت�سّديه للبويهيين الثنى 
ع�سريين، وجد نف�سه عند الفاطميين ال�سبعيين / الإ�سماعيليين. 
لكن الجهة الأولى كانت موؤّثرًة اأكثر، فا�سطر قروا�س لقطع 

الخطبة الفاطمية للعودة اإلى العبارة البويهيية )4(.
�سنة 411هـ/1020م اعتر�س قروا�س على بغداد بمعاونة 
الفاطمية.  الم�ساعدة  غياب  ظل  في  التراك،  الع�سكريين 

وهكـذا وجد نف�سه مهزومًا )5(.
 لكّن ذلك مّهــَد لدخول ُقــوٍة جديدٍة على الم�سرح.

اأكمل الأميُر الُعقيليُّ العتماَد على التراك مع ثقته بقوته. 

)1) اثير: كامل IX (B)  �س 164،170.

)2)  نف�سه ix �س 223.

)3)  ابو الفدا: مخت�سر II �س laoust / 140-139: ت�سدعات �س 167.

)4)  اثير: كامل IX (B) �س 223/ اأبو الفدا: مخت�سر II �س 140.

)5)  نف�سه �س 322-321.
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�سنة 432هـ/1040م حّر�َس اأتراَك بغداد على جالل الدولة 
ثـــار  لأنه  للبويهين،  الخ�سوع  عليه  ولكن وجَب  البويهي. 

على الأترك )1( بعد عالقاته الجّيـدة معهم.
1049م(   -1000/ هـ   441 )391هـ-  قروا�س  اأيام 
)441هـ/1049م- بركة  خلفاوؤه:  اأّما  التركي.  التاأثيُر  بداأ 

453هـ   -443( بدران  بن  وقري�س  443هـ/1051م( 
جهة،  من  بك  طغرل  قوة  بتاأثير  /1051-1061م(، 
والب�سا�سيري من جهة اخرى، فقد وجدا اأنهما م�سطرين اإلى 
تغيير ال�سيا�سة الُعقيلية ابتغاء البقاء اإلى جانب بغداد القريبة)2(. 
�سنة  قبوله  مع  �سنة 444هـ/1052م)3(  البويهيين  قري�س  قاتل 
448هـ/1056م بالخطبة الفاطمية وبالم�سالحة مع المّقربين 

من الفاطميين: الب�سا�سيري ودبي�س بن َمْزيد في المو�سل )4(.
في ال�سنة 447 هـ، و�سع طغرل بك نهايًة للوجود البويهي 
في بغداد، فوجد الُعقيليون �سعوباٍت في ترتيب اأُمورهم بين 

بغداد والقاهرة.  
الفاطميين  راأي  لأخذ  م�سطرين  يكونوا  لم  اأّنهم  �سحيٌح 

)1)  اثير: كامل IX �س 489،491.

)2)  �سوف ُتدر�س هذه هذه الم�سالة في اإطار العالقات مع ال�سالجقة.

)3)  اثير: كامل ix (b) �س 586.

)4)  نف�سه IX �س 626.
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م�سلم  لكن  بغداد،  مع  جيداً  تجري  كانت  الأمور  اأن  طالما 
ميوله  وبتاأثيـر  1085م(،   -  1061  / هـ   478  -  453(
في  ال�سمالية، دخل  �سوريا  نحو  اإمارته  ب�ْسِط  وقبَل   )1( ال�سيعية 
دائرة التاأثير الفاطمي )458هـ/1066م(. لكن ال�سيطرة على 
حلب �سنة 472هـ/1080م جعله يفـقــُد تحالفًا مع الفاطميين 
غير  كانوا  الفاطميين  لكّن  ُتـُتـ�س)2(.  من  دم�سق  انتزاع  ابتغـاء 
قادرين على اإر�سال فرق م�ساعدة / اإ�سناد لدعم اإمارات �سوريا 
الغرب.  نحو  ال�سلجوقي  الندفاع  لوقف  والجزيرة  ال�سمالية 
مع  م�ساريعه  كافـة  اإلغاء  على  النهايـة  في  ُم�سلم  اأجبر  ما  ذلك 
الفاطميين، وعلى التكيُّف مع الو�سع الجديد. ولم يكن ذلك 
�سعبا على �سيعيٍّ معروف جّيــداً ، فهو لم ي�ستطع العتماد على 
القوة الفاطمية حتى في المواقف الأكثر َحـراَجـًة وُخطورًة )3(. 

الُعـقيليون والب�شا�شيري:

ل يمكن اإطالقــًا اأن ن�سع ال�سراع بين قريــ�س بـن بــدران 
مع  كذلك   ،)4( الحّلي  َمـَْزيــد  بن  دبي�س  ال�سيعي  والأمير 

)1)  �سوف نعالج المالمح الوا�سحة لت�سيع العقيليين ب�سكل منف�سل.

 E،I .م�سلم بن قري�س . sobernheiM : art / 346 س� I س 127 / طّباخ� (B) IX 2)  اأثير: كامل(

. B 809 – 808 س� II
)3)  اإبن العديم II �س 556-555.

)4)  ولية �سيعية كاملة: اثير: كامل IX �س 578-577.
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من  الأنبار  لينتزع  جاء  الذي  دبي�س،  ابن  حمو  الب�سا�سيري 
اإطار الخ�سومة مع  )1(، في  الُعقيليين �سنة 441هـ/1049م 
فيها  اأُقحمْت  اإقليمّيٍة  �سراعاٍت  وجود  كون  مـع  ال�سيعة، 
مدينَة  ُقـري�ُس  هـــّدَد  التجاه  هذا  ففي  الُعقيلية.  الم�سالُح 
من  وما�سية  اإبــاًل  و�سلب  /1052م،  444هـ  �سنة  الحّلة 
الب�سا�سيري �سنة 446هـ/1054م، قبل طْرده من الأنبار)2(. 
قري�س  �سنة 448هـ/1056م. وتحالف  المو�سل  اأقُتحمت 

مع اعدائه ال�سابقين ليدخل عا�سَمتها)3(.
هـــذين  مع  �سـيا�سته  قري�س  على  اأمليا  اثنان  �سببان  هناك 
ال�سـيعـيـَيـن، الأول: هــو الم�سلحة الإقليمية لإمارته، والثاني 
هو بغــــداد، من خالل �سغط �ســــالطينها ال�ّسالجقة. بعد 
على  ال�ّســلطان  �ســــقـيـق  يّنال  اإبراهيم  ال�سلجوقي  ا�ستيالء 
وحاول  الرحبة،  في  بالب�سا�سيري  العقيليُّ  لحق  المو�سل، 
معه انتزاع المو�سل من يّنال دون اأن ينجحا. فاحتاّل بغداد 
حيث ُالقيْت الخطبة با�سم الخليفة الفاطمي وبح�سب العبارة 
لكن  العمل()4(.  خير  على  )حي  بـ  الأذان  وُرفع  ال�سيعية، 

)1)  اثير: كامل IX (B) �س 586.

)2)  نف�سه IX �س 586، 598، 600.

)3)  نف�سه IX �س 626-625.

)4)  قالن�سي �س 88.
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قري�ســـًا لم يتاأخر في لب�س ال�سواد والإلتحاق بالخليفة تاركًا 
حليفه لنهايته المحتوَمـة )1(.

في  و�سعه  الذي  هو  ال�سلجوقية  القوة  من  الخوف  اإنه 
الماأزق، وهو الذي تركه يخون حليفه كي ينقذ نف�سه ويعود 

اإلى ملكيته.
الُعقيليون وال�شالجقة:

كما  طبيعية،  وال�سالجقة  الُعقيليين  بين  العالقات  كانت 
اأو اأي قوة اأخرى جاءت لل�سيطرة على  كانت مع البويهيين 

بغداد لو�سع الخليفة تحت و�سايتها.
�سنة 447هـ/1055م  بغداد  ا�ستيالء طغرل بك على  مع 
ب مع هـــذه القوة الفتية جديّـــــًا.  لم ُيطرح مو�سوع الّتـقــرُّ
خدمة  في  كذلك  بغداد،  بويهيي  خدمة  في  التراُك  وكان 
ُعـقيليّي المو�سل. فـقـد كانوا يتحـــّركون دون القدرة على 

ـــاللت الحاكمة. تغيير ال�سُّ
على  للُعقـيليين  جديّــــًة  ت�سبح  التركيُة  الم�ساألُة  بداأت 
على  بك،  طغرل  موالي  الُغـّز،  ا�ستولى  عندما  قروا�س  عهد 
المو�سل واألقوا الخطبة با�سمه. دافع العرُب، وعلى راأ�سهم 

)1)  اثير: كامل IX(B) �س 630،633،639،641،642 / قالن�سي �س 89.
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متعر�سين  الُغـــّز)1(،  وقاتلوا  مناطقهم،  عن  الُعـقـيلّيـون، 
ل�سعوبات من جانب التراك الذين كانوا في الجي�س الُعقيلي 

كما في الجي�س البويهي.
حاول الُعقيليون الذين �سعروا باأهمّيـة التراك ا�ستعمالهم 
/ 1040م  ال�سنة 432هـ  البويهية. وفي  القيود  للتحرر من 
راأينا.  كما  الدولة  جالل  �سد  بغداد  اأتراَك  قروا�ُس  حّر�س 
ر لهذا الم�سروع تحت �سغط ُعـقـيـل  ولكن وجب عليه التنكُّ

وعـــــدم ثقته بالأتراك.
�سنة  ح�سل  لل�سالجقة  الُعـقـيلي  التكريم  بداية  لكن 
446هـ/1054م، عندما �سيطر قري�س بن بدارن، المختلف 
مع الب�سا�سيري، على الأنبار واألقى الخطبة با�سم طغرل بك)2(، 
على  القادرة  المنطقة  في  الوحيدة  القوة  يمّثـُل  كان  الذي 
العبا�سي تحت و�سايتها.  الخليفة  لو�سع  بغداد  اإلى  الو�سول 
التالية  ال�سنة  في  منطقيًة جداً. فجاء  قري�س  نظر  كانت وجهة 
ال�سلجوقي  ال�سلطان  لمقابلة  بغداد  اإلى  447هـ/1055م 

طغرل بك نف�سـه الذي كان قد احتّل العا�سمة لتّوه)3(.

)1)  اثير: كامل IX (B) �س 391-387.

)2)  اثير: كامل IX (B) �س 600.

)3)  نف�سه IX �س 611.
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وللدفاع عن م�سالحه، ا�ستمّر قري�س ب�سيا�سة التقّرب من 
الب�سا�سيري ودبي�س  ال�سيعيَين  ابن قطلم�س  بغداد، فقاتل مع 
دون النجاح بذلك)1(. ثم ت�سالح قري�س مع خ�سومه لأجل 
ا�ستعادة المو�سل، حيث كانت الخطبة فاطمية. ولكن عند 
يـُكـن  واإن  ال�سلجوقية)2(.  الخطبة  اأُعيدت  بك  قدوم طغرل 
قري�س قد قاتل �سد ال�سالجقة بعد �سيطرة ابراهيم يّنال على 
لأجلها  التي  الق�سيَة  فـقـــَد  لأّنه  تحديداً  ذلك  المو�سل. 
بغداد  في  اأ�سبح  عندما  ولكن  منهم.  للتّقرب  طرا  م�سّ كان 
اأقــــّر بقوة ال�سالجقة وخان حليفه بهدف  مع الب�سا�سيري، 

الح�سول من ال�سالجقة على الثقة المفقودة.
الُعقيلي  الأمير  ظّل  قري�س  بن  م�سلم  الدولة  �سرف  لكن 
عالقاته  في  ال�سعوبات  من  قـــدٍر  اأكبر  وجد  الذي  الوحيد 
محوري  على  للدوران  م�سطّرا  كان  اأنه  اإذ  ال�سالجقة.  مع 
الفاطميين وال�سالجقة في نف�س الوقت للح�سول على اإمــارٍة 
ُمـزدوجـــٍة )المو�سل وحلب(، اأو حتى مثّلثه اإذا اأخذنا بعين 

العتبار نواياه بالو�سول اإلى دم�سق.
الُعقيليين.  باقي  من  اأكثر  عـلـنـًا  �سيعيا  اأميراً  م�سلم  كان 

)1)  اثير: كامل IX �س 626-625.

)2)  نف�سه IX �س 629-627.
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وكان من المنطقي بالن�سبة اليه العتراف بالخلفاء الفاطميين 
الو�ساية  تحت  العبا�سي  ـّني  ال�سُّ الخليفة  ِقــبالة  ال�ســــيعة 
ي�سعى  كان  الذي  اأر�سالن،  األب  ال�سلطان  لكّن  ال�سلجوقية. 
اإلى  ا�ستدعاه  الفاطمي،  التاأثير  دائرة  من  وانتزاعه  به  لّلحاق 
وُمــُدنـــًا  الِخـَلع  تّلقى  �سنة 458هـ/1066م، حيث  بغداد 
في بالد مابين النهــرين )النبار، هـيـت، حربا، البوازيج()1(. 
ومن المحتمل جدا اأنــه تـــزّوج في هذه الفترة من خاتــون 
اأخيه  من  تزوجــت  ترّملت،  عندما  التي   )2( �ساه  ملك  عّمة 
بني  لـقـتــال  م�ســلم  ا�سطــّر  المعاهدة  هذه  بعد  ابراهـيم. 
كـالب )ال�سيعة( في الرحبة، ل ل�سئ اإل لأنهم كانو من اتباع 

الفاطميين )3(. 
فاجتاح حلب  بغداد.  ر�سى  على  بالتعويل  م�سلم  ا�ستمّر 
ال�ســـلطان  م�ساعـــدة  من  متاأكدا  /1080م،  472هـ  �سنة 
تن�سبه  اأن  بغداد  من  طالبًا  و  ار�سالن،  األـــب  ابن  �ساه  ملك 
من  ال�ســــتفادة  م�سلم  اأراد  لقــــد  المال)4(.  مقابل  اأميراً 
اأن  دون  العراق،  و�سالجقة  �سوريا  �سالجقة  بين  التناق�سات 

)1)  اثير: كامل IX (B) �س sobernheim: art/ 51 م�سلم بن قري�س IIIJ.E.I �س 809-808.

)2)  اإ بن العديم II �س 76 / بح�سب sobernheim  هي �سفّية: art. م�سلم.

)3)  اثير: كامل IX (B) �س 75.

)4)  نف�سه IX �س 51 / ابوالفدا: مخت�سر II �س 194/طّباخ I �س 344.
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ين�ســى َمدَّ يـده للفاطميين)1(.
اأغ�سبت هذه ال�سيا�سة ملك �ساه، الذي اأر�ســل ابن جهير 
ال�سمالية  �سوريا  انتزاع  ابتغاء   )2( 477هـ/1084م  �سنة 
ومن�سور  ُم�ســلم  فهـــزم  الفاطميين.  موؤيدي  من  والجزيرة 
اأمله، تقّرب م�سلم من  اآمـد. بعـــد خيبة  ـُـرب  قـ بن مـروان 
الملك،  نظام  الوزير  ابن  عملّية  بف�سل  �ساه،  ملك  ال�سلطان 
اإلى  واأعاده  ال�سلطان  عنه  فعفا  راكعًا،  العفو  منه  وطلب 
يُكـن  واإن  ال�سمالية،  �سوريا  في  ن�ساطه  فاأكمل  ممتلكاته)3(، 
قــــد قاتل ابن قتلم�س �سنة 478هـ/1085م، فقد كان ذلك 
باإيحاٍء من ملك �ساه ومن دون معار�سته. فخ�سر المعركة لأن 
التركمان في �سفوفه لم يكن لهـم ثقة به، وانقلبوا الى جانب 

عــــدّوه )4(. 
ثم  ُتـُتـــ�س على حلب،  �سيطر   )5( �سنة 479هـ/1086م 
تركها عند و�سول ال�سلطان ملك �ساه الذي اأخـــذ قلعة �سالم 
بن بدران الُعقيلي مقابل قلعة جعبر. واأقـــام على حلب قا�سـَم 

)1)  اثير: كامل IX (B) �س 127.

)2)  اثير: كامل IX (B) �س 136/عديم II �س 75، 84.

)3)  اإبن العديم II �س sobernheim: art /85. م�سلم بن قري�س.

)4)  اثير: كامل IX �س 140 / طّباخ I �س 351.

)5)  اثير: كامل IX �س 148 / ابو الفدا: مخت�سر II �س 197/ عديم II �س 102-100.
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في  الزنكية.  لالمارة  الحقيقي  الموؤ�س�س  �ســـنقر  اق  الدولة 
)478هـ/1085م- م�سلم  اأخاه  ابراهيم  خلف  المو�سل، 
اأُلقي  بغداد حيث  الى  �ساه  فدعاه ملك  482هـ/1090م(، 
ابن جهير. وبعد  الدولة  المو�سل فخر  ال�سجن. وحكم  في 
�سقطت  لكنها  ُعـقـيـلية،  المو�سل  عادت  �ساه  ملك  موت 
بيد ُتـُتــ�س �سنة 486هـ الذي كان �سلجوقيًا اأكثر منه ُعقيليا 
الع�سكريون  القادة  اأ�سبح  489هـ/1090م  ال�سنة  بعد   .)1(

نفهم  اأن  يجب  النهرين.  مابين  وبالد  �سوريا  اأ�سياد  التراك 
م�سلم  ومع  المو�سل.  في  حقيقي  ُعقيلي  اآخـــر  اإبراهيم  اأّن 

اختفت القوة العقيلية فعـليًا. 
المالمح الوا�شحة لت�شيع الُعـقيليين:

حتى الآن، وفي طور البحث عن قواعـد واأ�سباب ال�سيا�سة 
الُعـقـيلية، واإظهار كيف اأن هـذه ال�سيا�سة في طرفيها المقّرب 
من الفاطميين والمقّرب من ال�سالجقة، قـد ا�ستطاعـت عـدم 
مناق�سة ت�سيُّعها الذي �سوف ُيك�سف ب�سكل اأو�سح فيما يلي:

كل  ت�سيُّع  تاأكيد  ت�ستطيع  معلومات  لدينا  تكن  لم  اإن 
بن  م�سلم  عن  اأكيدة  معطيات  القل  على  فلدينا  الُعقيليين، 

)1)  كانت امه �سلجوقية، عمة ملك �ساه.
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قري�س الذي كان »راف�شيّـاً خبيثاً ي�شتـم ال�ّشـلـف)))«. 
ف   ل�سنا نعـرف ما كان المق�سود بكلمة »راف�شي« التي ت�سِ
ال�سيعة كاّفــة. وفي �سبيل الإجابة على الت�ساوؤل فيما يخ�ّس 

ُم�سلم ن�ستعر�س ما يلي:  
ـّنة  ال�سُّ ا�سطهد  �سيعيًا،  م�سلم  كان  الزركلي)2(،  بح�سب 
بك.  طغرل  بعد  بغداد  على  بال�ستيالء  وفّكـر  حّران،  في 
م�سهد  في  بناها  قّبة  تحت  650هـ  ال�سنة  منذ  موجود  قبره 
ب�سكل  �سيعيًا  م�سلم  يكن  لم   .)3( الع�سكري  الح�سن  المام 
علني فقط، بل ان عامله في حّران جعفر الُعقيلي اأعلن بدوره 
ـّنة وتحديدا الحنبليين في المدينة ينتف�سون  ت�سيعه، ماجعل ال�سُّ
�سده. ا�سطر ُم�سلم لترك كر�سي دم�سق �سنة 476هـ لُيعيــد 
اإخ�ساع المدينة )4(. ا�سافًة لما ُقـلنا عن م�سلم، هناك مظاهر 
اأُخرى اأقّل و�سوحا تعود اإليه واإلى قروا�س يمكن اأن ت�ساعدنا 

في الك�سف عن ت�سيعهما.
عهد  على  المغربي  علي  بن  الح�سين  القا�سم  اأبي  فوزارة 
�ســابقًا  ال�سـيعية المعروفة جّيــداً  ال�ســخ�سية  قروا�س، وهـو 

)1)  طّباخ I �س 354.

.B 119 س� VIII 2)  زركلي: اأعالم(

)3)  طّباخ: I �س 352.

)4)  اإ عديم: II �س 82-83/قالن�سي: �س 116.
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على  تنطوي  الـوزارة  هــذه  والمروانيين،  الجّراحيين  عند 
مغـزًى وا�سح . نت�ساءل اذا لم يكن الُعقيلي �سيعيًا اثنى ع�سريًا 
فما هو وجـه القبول بهـذه ال�سخ�سية الهاربة من الفاطميين، 
والتي حاولت مناف�ستهم بتن�سيب خليفة ُم�ساّد اثنى ع�سري؟! 
تجاه  م�سلم  �سيا�سة  في  الخال�سة  ال�سيعية  المالمُح  تت�سُح 
اأبواب  فتح  فقد  بمجملهم،  ال�سيعة  ال�سمالية  �سوريا  �سكان 
ظلم  من  والهاربين  الم�سطهدين  ال�سوريين  كل  اأمام  اإمارته 
ُتـُتــ�س )1(. بل وذهب اإلى اأبعـد من ذلك عندما هاجم الفرق 
حلب)2(.  لح�سار  ُتـُتــ�س  لم�ساعدة  جاءت  التي  التركمانية 
 .)3( مردا�سيٍّ  كالبيٍّ  لطلٍب  تلبيًة  كان  حلب  اإلى  ودخوله 
الحتيتي  ال�سريف  لعـبه  الذي  الدور  ماهـّيِة  عن  ونت�ساءل 

لت�سهيل دخول م�سلم الى المدينة؟! 
روابطه  تف�ّسر  م�سلم  اّتبعها  التي  ال�سيا�سة  فاإن  يكن  مهما 
الموؤن  �سارت  بـقـّوة:  �ســعبيًا  ي�سير  بداأ  فقد  الحلبيين،  مع 
على  ال�سكان  م�ساعدة  ابتغاء  حلب،  في  وتوّزع  ُتـنـَقــل 
ال�سريف  وحّرر   ،)4( ال�سعبة  المعي�سّية  الحالة  اأمام  ال�سمود 

)1)  اإبن العديم II �س 67.

)2)  نف�سه II �س 61.

)3)  ابو الفدا: مخت�سر II �س 194 / اإبن العديم II �س 67.

)4)  اإ بن العديم: II �س 69، 73.
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حلب  اإلى  ال�سعبية  الوفود  وجاءت  الحتيتي)1(.  الها�سمي 
لتقــديم ُفرو�س الطاعة لم�سلم من جبل ُبهراء )منطقة �سيعية، 
حم�س،  من  العلويين(،  جبال  اليوم  ُي�سّمى  ما  ـها  نف�سُ هي 
المردا�ســيين  المراء  على  وعّو�َس  �سيزر)2(.  ومن  اأفاميا  من 

باإعطائهم ُمـُدنًا �سغيرة مثل قلعتي اعزاز واأثارب )3(.
الُعقيلي.  ُقري�ٍس  بن  لم�سلم  ال�سيعية  ال�سيا�سة  تظهر  هكذا 
�ساه  ملك  من  التقــّرب  اأراد  فقد  �سيعيا  بقائه  مع  ولكن 
ال�سلجوقي، كما راأينا، للحفاظ على المو�سل. لكن الحلبيين 
به،  الثقة  عديمي  اأ�سبحوا  التقــّرب  هذا  من  المنزعجيين 
فطالب ال�سريف الحتيتي كما عرب كالب بُتـُتــ�س دون اأن 

ُيريــدوه فعاًل )4(. 
لكّن ال�سـوؤال الأخير الذي يجب علينا طرحه قبل اأن نختم 
الأنواع  بين  ت�سـّيعهم  بنوع  يتعّلـق  الُعـقـيـليـين،  ت�سيع  ق�سة 
غير  اأم  ع�سرييين،  اإثنى  كانوا  فهل  للت�سّيع.  الثالثة  الأ�سا�سّية 

ذلك؟ 
الحقيقة اأننــا ل نملك معطيات قاطعة يمكن اأن ُت�ستعمل 

)1)  نف�سه: II �س 68.

)2)  اأي�سـًا II �س 70.

)3)  اأي�سـًا II �س sobernheim: art / 70 م�سلم E.I ال�سفحة غير مذكورة.

)4)  اأي�سـًا II �س 79، 89، 98.
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بغــداد،  الى  القرب  اإمارتهم  موقع  لكن  المجال.  هذا  في 
والقريبة اأي�سًا من تاأثير العراقيين الذين انتقلوا اإلى الجزيرة منذ 
القرن الول للهجرة، كذلك تاريخ ال�سبعيين / الإ�سماعيليين 
الذين لم ي�ستطيعوا ال�ستقرار في �سوريا منذ �سنواتهم الولى، 
اأول  لتكوين  افريقيا  ب�سمال  اللتحاق  عليهم  والذين وجب 
كيان �سيا�سي لهم، ومن تاريخ ا�ستقرار ح�سن بن �سباح في 

قلعة األموت �سنة 843 هـ. 
من كّل ذلك ن�ستنتج اأّن ت�سيُّع الُعقيليين كان اثنى ع�سرّيًا.

�سورياال�سمالية والمردا�سيين)392هـ/1001م- 472هـ 
/1080م(.

من الحمدانيين اإلى المردا�سيين.
المتوفى  الدولة  �سعيد  بعد  )392هـ-406هـ(  الغلمان   -
�سنة392هـ انتهت المارة الحمدانية فعلّيًا. و�سيطر على 

الحكم غلمان الحمدانيين )لوؤلوؤ وابنه من�سور(.
اأثبت الحلبّيون، الثنا ع�سرّيون بمعظهم، اأثناَء حكِم اآخـر 
ب والعدوانية تجاه  َرُهم لأي نوع من التع�سّ الحمدانيين، تنكُّ
الدولة الفاطمية. كانت الخطبة فاطمّيًة والم�ساهمة بالأموال 
كانت محترمة. لكن انقالب لوؤلوؤ الذي خلفه ابنه من�سور، 
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اأظهر فترة من العداوة لالثنى ع�سريين من خالل:
- طابع حكومتهم المعادي لل�سعب، فك�سبوا حقد الحلبيين 
)ال�سيعة )1((، وذلك بتقريب تقريب الن�سارى واليهود )2( 
كالب.  بني  الأكبر:  ع�سرية  الثنى  العربية  القبيلة  واإبعاد 
بمعار�سة  وبداأت  حولها،  ال�سكان  تجمع  كالب  كانت 
�سعد  اأبناء  اأحد  الهيجا  اأبي  اإلى  اإعطاء حلب  ابتغاء  ن�سطة 

الدولة )3(.
ب�سبب  التفاو�س)4( ولكن  من�سور على  ثقل كالب  اجبر 
زعماء  ف�سجن  مجّددا،  الخالف  ن�سب  بال�سلطة  التعّلق 
كالب )5(، وعلى راأ�سهم �سالح بن مردا�س الذي تمّكن من 
التفاو�س  من�سور على  الكالبين واجبر  واأعاد جمع  الهرب 
الحلبيين  من  كان  فما  ذاتها.  النتيجة  وكانت  اأخرى.  مّرة 
وبيوت  مقّراته  اأن هاجموا  اإّل  من�سور  �سيا�سة  الغا�سبين من 
الن�سارى واليهود )6( واأجبروه على الجـالء اإلى اأنطاكية �سنة 

406هـ.
)1)  اإبن العديم I �س 198.

)2)  نف�سه I �س 204.

)3)  اأي�سًا: I �س 199.

)4)  اأي�سًا: I �س 199.

)5)  اثير: كامل IX (B) �س 228 / اإ. عديم I �س 201.

)6) اإبن العديم I �س 209 .
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- طابع التقــّرب من الفاطميين لدى حكومة الغلمان، الذين 
كانت لهم عالقات جيدة مع الخليفة الحاكم، وح�سلوا 
حلب  بحكم  ال�سماح  على  404هـ/1013م  �سنة  منه 

وم�ساعـــدة حاكمهم على طرابل�س ابن حيدره)1(.
هذا المظهر ُيف�ّسر على اأنه معاداة للت�سيع الثنى ع�سري. 
الغلمان  ِقـَبـل  من  نفعـّيٍة  اأهداٍف  على  مرتكٌز  اأنه  حيث  من 
ابتغاَء الح�سول على الدعم المعنوي والمادي من الفاطميين 
ع�سريين.  الثنى  ال�سيعة  ال�سكان  وا�سطهاد  حلب  لحكم 
من  م�ساعدة  فقـــدوا  لأنهم  الغلمان،  تجربة  ف�سلت  لذلك 
قوتهم  ع�سريون  الثنا  واثبت  يك�سبوهم.  ان  يجب  كان 

وجدواهم في اللعب بم�سير �سوريا ال�سمالية.
-الفترة الفاطمية الق�شيرة )406هـ- 5)4هـ):

و�سايتهم  تحت  حلب  و�سَع  الفاطميون  ا�ستطاع  اإنـمـا 
�سعبيين،  اأنف�سهم  اظهروا  لأنهم  فذلك  الفترة،  هــذه  اأثنـاء 

وجهدوا في ك�سب وّد ال�سكان ال�سيعة في المدينة. 
هذه ال�شيا�شة ال�شعبية تظهر من:

- اقت�سام حكومة الإمارة بين فتح القلعي قائد القلعة و�سالح 

)1)  اثير: كامل IX (B) �س 228/ اإبن العديم I �س 200-198.
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هذه  ا�سبحت  وعندما   .)1( كالب  بني  زعيم  مردا�س  بن 
القبيلة َمحظّية، اأّكـــدت خ�سوعها للفاطميين.

- الم�ساعدة والحكم الُمت�سامح الذي اأّمنه الحاكم للحلبيين. 
فاأر�سل من جانبه والي طرابل�س و�سيدا. واأمر الطائي ح�سان 

بن مفّرج والكلبي �سنان بن عليان بم�ساعدة حلب)2(. 
- اإر�سال ُحّكام قرامطة )�سيعة( بعد ال�سنة 413هـ/1022م 

كان.  ابتغاء عدم اإثارة ال�سُ
عندما  كالب،  بني  رغبة  اأماَم  الظاهر  الخليفة  ُخ�سوُع   -
الخليفُة  اأر�سل  الفاطميين.  �سـدَّ  الدولة  عزيَز  دعمْت 
التفوي�َس اإلى حاكم حلب 3 كي ل يفقد المدينة، وبانتظار 
ّكان. ح�سل ذلك بعد فكرة  اللحظة الُمنا�سبة لك�سب ال�سُّ

اإر�سال القرامطة اإلى المدينة. 
ُتظهُر هذه الفترة مرًة اأُخرى اأهمّيَة �ُسّكان حلب في �سيا�سة 
الفاطمّية،  الحكومة  ليَن  ُيف�ّسُر من جهٍة  ما  ذا  مدينتهم. هو 
ومن جهٍة اأُخرى هذه الُمناف�سة بين الإثنى ع�سريين وال�ّسبعيين 

في كّل المنطقة. 

)1)  اإ بن العديم I �س 213.

.215-214 / I :2)  نف�سه(

3 نف�سه: 1: 216 19.
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لكّن المردا�سيين، الذين كانوا منذ نهاية الع�سر الحمداني 
اإلى  الفترة  هذه  نهاية  في  لوا  تو�سّ لطة،  ال�سُ باأْخذ  يحلمون 
قّوة  ومن  الفاطمّية  ال�سيا�سة  من  ُم�ستفيدين  ُحلمهم،  تحقيق 
كالب، التي عــرفت حتى الآن كيف تلعب، وكيف تقدر اأن 

تحّل في النهاية محّل تغلـب.

عصر  في  الشمالية  سوريا  في  التشيع   -5

المرداسيين )415هـ/1024م-72هـ/1080م).

اأ- ت�شيًّع المردا�شيين:

فاإن  والمعا�سرين،  الحديثيين  ال�سيعة  للموؤرخين  بالن�سبة 
مح�سن  راأي  كان  هذا  �سيعية.  عربية  �ُساللٌة  هم  المردا�سيين 
لنا  يعر�سوا  اأن  دون  اآخرين،  بين  )1(من  ح�سن  وابنه  الأمين 

المعطيات التي من خاللها بنوا راأيهم.
نعك�َس  اأن  هو  المو�سوع  هذا  على  عمُلـنا  يكون  �سوف 
اأن  قبَل  ذلـك  المردا�سية.  لل�سيا�سة  البارزة  ال�سيعية  الَمظاهَر 

نعالج مو�سوع �سكان اإمارتهم.
ب- المردا�شيون والفاطميون:

طابعًا  اأخذت  التي  �سوريا،  في  الفاطمية  ال�سيا�سة  تركت 

)1)  م. الأمين: خطط �س 68، ح. الأمين: بنو مردا�س، العرفان 1964 مجّلد 52 �س 655.
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نفعيًا متقّدمًا جـــداً، والتي كانت جديرًة بدولة تبحث عن 
معنويّة،  باعتباراٍت  اعتناء  اأدنى  دون  ونفوذها  م�سالحها 
)الجراحيين،  �سوريا  في  ال�سيعة  الحكام  مع  ال�سراع  �سيا�سَة 
المناه�سين  الحكام  من  التقــّرب  و�سيا�سَة  الحمدانيين....( 
لل�سعب والمناه�سين لل�سيعة )غلمان(، تركت هذه ال�سيا�سة 
المردا�سيين عديمي الثقة بعالقتهم مع الفاطميين، دون الم�ّس 

بالخطبة الفاطمية.
ماعدا قّلة الثقة بالفاطميين، دخل المردا�سـيون في �سراع 

معهم لعدة ا�سباب. نذكر بع�سًا منها:
1- وجوُد حاكم فاطمي طموح اأراد اإخ�ساَعهم لم�سالحه 
الخا�سة: هكذا كان حال الدزبري الذي و�سع نهاية �سنة 
)420هـ/1029م- �سالح  بن  لن�سر  429هـ/1037م 

التراك  على  بعد  فيما  لالإعتماد  429هـ/1037م( 
ابتغاء البتعاد عن الحكومة الفاطمية المركزية )1(. واأثار 
الدزبري نف�سه خالفا مع ثمال بن �سالح من خالل و�سعه 

له �سروطا مادية �سعبة ليترك له حلب )2(

)1)  اثير: كامل VIII (A) �س 261 / ابو الفدا: مخت�سر II  �س 165-166/اإعديم I �س 250.

)2)  اإبن العديم I �س 259.
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2- م�ساهمة المردا�سيين بخزينة الدولة الفاطمية)1(.
اأر�سل الم�ستن�سر قائدين بوجه المردا�سيين هما الحمداني 

نا�سر الدولة ورفق الخادم )2(
ج- ال�شغط الكالبي:

كانت هذه القبيلة القوة الوحيدة القادرة على الكالم با�سم 
�سوريا ال�سمالية في ذلك الوقت. 

اأّول،  الغلمان  الفاطميون، من خالل تحالفهم مع  وكان 
الكالبيين  اأذابوا  المبا�سر لحلب، قد  ثم من خالل حكمهم 

من م�سرح المنطقة.
وللعودة اإلى الم�سرح، دعمْت هذه القبيلة �سالحًا بهدف 
ال�سيطرة على ال�سلطة. ويمكن اأن نف�ّسَر التحالف مع القبائل 
العربية الأخرى �سد الفاطميين �سمن هذا الإطار. فدفَع �سالُح 

حياَته ثمنًا لُمعار�سة الفاطميين في معركة الأُقحوانة)3(.
كان  فقد  والفاطميين  ن�سر  بن  محمود  بين  ال�سراع  اأّما 
على قاعدة دعم الكالبيين لمحمود )4( في محاولته لإعادة 

تكوين المارة المردا�سية البحتة.
)1)  نف�سه I �س 259 ،.263

)2)  نف�سه I �س 263، 266.

)3)  اإبن العديم: I �س 231.

)4)  نف�سه I �س 277، 293 – 294.
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قْطِع  عدَم  المردا�سيون  حاول  فقد  ذلك،  كل  عدا  ما 
الهدايا  �سالح  بن  ن�سر  فاأر�سل  الفاطميين.  مع  التوا�سل 
�سنة   .)1( قبله  من  مبعوثين  وا�ستقبل  الظاهر،  الخليفة  الى 
اإلى حلب مع تواقيع وتكريم  ُثمال  436هـ/1044م دخل 
الخليفة الم�ستن�سر )2(. ثم بعد خالف اأ�سا�ُسُه المال، عادت 
الى  ُتر�سل  التكريمات  وعادت  القاهرة  اإلى  ُتر�سل  الهدايا 
حلب )3(. �سنة 441هـ/1049م، قـبـَل الخليفة مقاي�سة ُثمال 
ال بذلك البتعاد  حلب مقابل بيروت وعكا وجبيل )4(، مف�سّ
عن التاأثير الكالبي، ولجتناب مواجهة جي�س فاطمي يبدو 

من بعيد متفّوقا على جي�سه )5(. 
والفاطمييين  ن�سر  بن  محمود  بين  ال�سراع  من  بالرغم 
الوقوف  بعدم  رغبته  اأبدى  فقد  على حلب،  ال�سيطرة  ابتغاء 
بوجه الفاطميين، وباأن الخالف كان مفرو�سًا عليه، ُمطِلقًا 
الم�ساجين الفاطميين، وعلى راأ�سهم ابن حمدان ورافق)6(. 

اإّن عدَم ثقة المردا�سيين بالفاطميين توازنت مع عدٍم ثقٍة 
)1)  نف�سه:I �س 248-247.

)2)  اأي�سًا: I �س 260، 262.

)3)  نف�سه: I �س 269-267.

)4)  نف�سه: I �س 273.

)5)  اثير: كامل IX (B) �س 560.

)6)  اثير: IX �س 233 / اإ عديم I �س 280.
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فاطمّية. وبعــدما اأخذ محمود حلب، ا�سطر ُثمال اإلى ترك 
تق�سي  فاطمية  الثالث �سمن خّطٍة  ال�ساحلية  ُمــدنــه  حكم 
باإيدي  اللبناني)1(  وال�ساحل  ال�سمالية  �سوريا  تْرِك  بعدم 
المردا�سيين في وقٍت واحد. كان ذلك منطقيًا. حيث اأّن هذه 

المناطق كانت م�سكونة بغالبيٍة �سيعيٍة اثني ع�سرية.
اإّنـنا اإذا كنا ن�سهُد ب�سكٍل وا�سٍح جداً في تاريخ المردا�سيين 
هذا الخالف مع الفاطميين، فاإّنمـا لأن م�سالحهم بالتحديد 
قـــوٍة  بغياب  نــاأت  قــد  الدينية  ومعتقداتهم  تهـّددت،  قد 
في  ال�سعيدين  هذين  على  لتتحــــّداهم  تاأتي  اأن  يمكن  ثالثة 

نف�س الوقت.
457هـ   – )454هـ/1062م  �سالح  بن  عطية  �سّجع 
الم�ستن�سُر  ال�سام. ف�ساند  التركمان نحو  /1064م( ت�سّرب 
محمود �سد عطية مع اإعطائه لقب ع�سد الدولة)2(. اعتباراً 
من عطية افلتت �سوريا ال�سمالية من التاأثير الفاطمي. ووجب 
اإطار  في  مناطق،  عدة  في  الحال  كان  كما  الدخول،  عليها 
التاأثير التركي. �سار الدور المردا�سي �سعبًا، فاألقوا باأنف�سهم 
الخليفة  اعتراف  �سنوات من  بعـد ع�سر  الُعقيليين  اأذرع  بين 

)1)  اثير: كامل IX (B) �س 233 / اإ عديم I �س 281/ ابن يحيى: بيروت �س 16.

)2)  اإ بن العديم: I �س 295، 297.
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العبا�سي وال�سلطنة ال�سلجوقية.
د- المردا�شيون والتراك:

تقع بداية العالقات المردا�سية- التركية مع عهد عطية بن 
�سالح، الذي كان على خالف مع محمود. فطلب الأوُل من 
ديار بكر اإر�سال القائد التركي ابن خان، الذي جاء لالإقامة مع 
األف من اأن�ساره في منطقة حلب. كان ذلك الدخوَل الوَل 
تع�سفيًا،  المردا�سيين  م�سلك  كان   .)1( ال�سام  اإلى  لالأتراك 
وبدون روؤية وا�سحة للو�سع المتاأّتي عن ذلك. من هنا كان 
المردا�سيُّ على طلب  )2(. العترا�ُس  التراك  انقالبهم على 

ابن خان العون )3(. ُقــّدم هذا الراأي من قبل محمود.
يطرد  كي  اأنف�سهم  بالتراك  بدوره  ا�ستعان  محمود  لكن 
والتراك  على حلب.  بالإ�ستيالء  فنجح   .)4( من حلب  عّمه 
المردا�سية،  الق�سايا  في  ُي�ستخدمون  الآن  حتى  كانوا  الذين 
على  انف�سهم  فر�س  من  تمكّنهم  اأهمية  يك�سبون  بداأوا 
وبداأت  النعمان،  معّرة  خان  بن  هارون  دخل  المردا�سيين. 
داخل  459هـ  �سنة  البيزنطيين  مع  �سراعا  التركية  الفرق 

)1)  اإبن العديم I �س 295-284.

)2)  نف�سه:I �س 295.

)3)  نف�سه: i �س 295.

)4)  نف�سه: I �س 296-295.
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الأرا�سي البيزنطية وفي منطقة اإنطاكية. قبل اأن تعرف حلب 
�سراعا حلبيًا – تركيا )1(.

كان ا�ستخداُم التراك ُممكنًا في البداية. ولكن مع وجود 
اأ�سبح  ُقـّوٍة تركـّيٍة في بغــداد  اأتراٍك في الإمارة، الى جانب 
و�سُع المردا�سيين دقيقًا. تجاه هذه الُمتغّيـرات، دخل محمود 
الموؤّذنون  ولب�س  اأر�سالن،  األب  ال�سلطان  مع  مرا�سالٍت  في 
اأُلقيت  462هـ  ال�سنة  في  ثم  حلب.  في  ال�ّســواد  والخطباُء 
الخطبُة با�سم الخليفة القائم وال�سلطان ال�سلجوقي معـًا، مع 
�سّكان حلب  اإطار م�سلحة  في  يـاأتي  بـاأّنـه  القرار  تبرير هذا 
ال�سيعة الثنى ع�سريين، كي ل يتلّقوا ظلَم الُغـزاة ال�ّسـالجقة 
األب  من  حلَب  محمود  �سيا�سُة  اأنقذْت  هكـذا   .)2( ــّنة  ال�سُّ
اكتفى  والذي  463هـ،  �سنة  المدينة  حا�سر  الذي  ار�سالن 
ال�سلجوقّية  التواقيع  اأيّــاه  ُمعطيًا  محمود،  بمالقاة  بعد  فيما 

للمدينة )3(.
ال�سالجقة  من  ب  بالتقــرُّ المردا�سيين  �سيا�سُة  ا�ستمّرت 
ابتغاء المحافظة على اأنف�سهم، مع محمود الذي نّفـــَذ اأوامر 

)1)  نف�سه: II �س 16-9.

)2)  اثير: كامل IX (B) �س 63/ اإ عديم II �س 16-18/قالن�سي �س 98.

)3)  اإبن العديم II �س 23.
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ال�سلطان �سنة 464هـ، وتمّثل بابن منزو الُكتامي في منطقة 
دم�سق. في ال�سنة 468هـ حا�سر طرابل�س. ولم يرفع الح�سار 
عنها اإّل مقابل مبلغ من المال )1(. دون اأن ين�سى في الأوقات 
الحرجة طلَب الم�ساعدة من القادة الأتراك في فل�سطين مثل 

ز وقرلو)2(. اأت�سِ
على  بالحفاظ  معناه  فقـد  التركي  الُوجـوَد  لكّن 
هناك  كان  الدينية،  التناق�سات  اإلى  فبالإ�سافة  المردا�سيين، 
ثم   )3( عهد محمود  على  فانفجر  للخالف،  اأُخرى  م�سادر 

»ن�شر«و»�شابق«)4(.

غير  المردا�سيون  اأ�سبح  حلب،  في  الفو�سى  هذه  في 
الوقت  في  وفقدوا   .)5( التراك  على  ال�سيطرة  على  قادرين 
عينه ثقَة الحلبيين، فحاولوا طلَب ملك �ساه، ما دفع م�سلم بن 

قري�س اإلى احتالل حلب واإزاحة المردا�سيين.
قّوِتهم  ا�ستعمال  حاولوا  المردا�سيين  فاإن  يكن،  مهما 
هم  الفتّية. لكن بعد فترة من الوقت، وجد اأمراُء حلب اأنف�سَ

)1)  اأثير: كامل IX (B) �س 234.

)2)  ابن العديم: 2 / 23.

)3)  اإبن العديم II �س 32.

)4)  اثير: كامل Ix (B) �س 234/اإبن العديم II �س 49،53.

)5)  اإبن العديم II �س 53.
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ُمجبرين على اأن يكونوا ُمقّربين من الأتراك، ثم ب�سكل اأخ�ّس 
بالن�سبة  ا�ستثنائّيًة  التقّرب من ال�سالجقة. لم يكن ذلك حالًة 
ـه �سمن تحّول  لهم. فّكل المنطقة كانت تتلّقى ال�سغط نف�سَ

جديد �سيا�سي اأّوًل ثم فيما بعد عقائدي.
هـ - بنو كالب والمردا�شيون:

من  المتفّرعـون  المردا�سيون،  كان  حكمهم،  بداية  منذ 
من  وا�ستفادوا  �سّيق،  ب�سكٍل  القبيلة  بهذه  مرتبطين  كالب، 
قوتها بهدف اإقامة اإمارٍة مردا�سيٍة – كالبيٍة خال�سٍة في �سوريا 
قبيلته  مع  م�سى  َمن  اأّوَل  مردا�س  بن  �سالح  وكان  ال�سمالية. 
ب�سكٍل  ا�ستقّروا  حيث  حلب،  اإلى  النهرين  مابين  بالد  من 
�سوريا  باقت�سام  �سنوات  عــّدة  بعد  فّكــَر �سالُح   .  )1( �سلب 
بين كالب وطيء )2(. لكن م�سروعه ف�سل في القحوانة �سنة 

420هـ/1029م.
ظّل الكالبيون الثنا ع�سريون )عالجنا هذا المو�سوع في 
للمردا�سيين  الُمجدي  الوحيَد  ال�سنَد  العمل()3(  مطاوي هذا 

في منطقة حلب: 

.A 117 س� IV .سالح بن مردا�س� M.Sobernheim:art  (1(

)2)  اإبن العديم I �س 223.

)3)  انظر اي�سا c.cahen مالحظات حول ا�سول الن�سيريين �س 244..
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الأخوين  بين  ال�سراع  لحّل  كالبيون  قادٌة  ــل  تّدخُّ  -1
المردا�سيين �سبل وثمال )1( بهدف تقوية حكم هذه القبيلة 

واإبعاد الغ�سا�سين.
المخاطر  اأثـناء  للمردا�ســــيين  الكالبيين  دْعـــم   -2
الخارجية التي اأتــت من البيزنطين اأو من الفاطميين )2(. 
كانت  فقد  التركي،  الخطر  تجاه  الكالبية  الم�ساعدة  اأّما 
ُمهمًة جداً. ذلك اأّنهـم دعموا محمود �سّد عطية المعتمد 
على التركمان )3(، ووّثاب �سد اأخيه �سابق )4(. واإن يُكـن 
محمود قد األقى الخطبة العبا�سية عن م�سلحة وعن روؤية 
على  الإتكال  دائما  عليه  وجب  فقد  لالأمور،  وا�سحة 

كالب في كل مّرة اأراد فيها التخّل�س من الأتراك )5(.
كان الخالف بين بني كالب وُثمال على قاعــدة الم�سالح 
القت�سادية. فُثمال، الذي كان يغتني من م�ساعدة هذه القبيلة، 
ال�ساحل  نحو  حلب  فترك  معها.  العائدات  اقت�ساَم  رف�َس 
اأثبتوا  الذين  – الفل�سطيني ليكون بعيداً عن كالب،  اللبناني 

)1)  اإبن العديم I �س 239.

)2)  نف�سه I �س 277-241،266،275-240.

)3)  اأي�سًا I �س 295-293.

)4)  اأي�سًا II �س 54.

)5)  اأي�سًا II �س 54.
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مــّرًة اأُخرى اأهميتهم وتاأثيرهم على منطقة حلب. ما ا�سطّر 
ال�سلطان ال�سلجوقي األب ار�سالن اإلى التقّرب منهم )1(.

على  يماني،  دعم  مع  للمردا�سيين  الكلبي  الّدعــُم  ترافق 
راأ�سه طيء وكلب )2(. كل هــذا يدعــم البحث، ويوؤكد ت�سّيع 

المردا�سيين.
و- المردا�شيون والحلبيون: 

للمدينة مو�سَع  المردا�سي  الحكم  اأيام  كان �سكان حلب 
لل�سلطة من  يُكـن و�سولهم  واإن  بداية قدومهم،  ت�ساوؤل مع 
عمل بني كالب، كما غالبية الحلبيين الذين نجحوا باحتالل 

القلعة )3(.
في  القوى  لموازين  تقييمهم  في  المردا�سيون  اأخطاأ 
حلب. فـقـد وقفوا اإلى جانب الطبقة المي�سورة في المدينة 
الذين  فيها)4(،  الأحداَث  التجار، وا�سطهدوا  راأ�سهم  وعلى 
كانوا على عالقة قوية مع الطبقات البائ�سة. فاّتخذ ال�سراع 
ال�سعبية  الطبقة  واعتر�ست  و�سيا�سية.  اجتماعّية  اأبعاداً 
كانت  الذين  الفاطميين،  من  بم�ساعدة  المردا�سيين  على 

)1)  اأي�سًا II �س 22.

)2)  نف�سه I �س 266، 278/ حتي: �سوريا II �س 214.

)3)  اإبن العديم: I �س 229-288.

)4)  نف�سه: I �س 256-249،255.
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بهدف  المدينة  في  المي�سورة  الطبقة  ك�سر  في  م�سلحة  لهم 
ال�سيطرة على ثرواتها.

لذلك اأتبعْت معار�سَة ن�سـر بن �سالح )420هـ/1029م- 
وتقـّرب  الدزبري)1(.  بتدخل  لالأحداث  429هـ/1037م( 
التجار  من  /1037م-454هـ/1062م(  )329هـ  ُثمال 

قّدم المدينة للفاطميين )2(.
لحكم  ال�سليم  الطريق  �سلوك  في  يتاأّخـر  لم  ُثمال  لكن 
الخليفة  دعم  ويف�ّسر  ال�سعبية.  الطبقة  على  ُمعتمدا  حلب، 
من  نوعًا  ال�سعبية  الطبقة  اأعين  في   )3( الم�ستن�سر  الفاطمي 
بم�ساعدة  المدينة  ُثمال  فاحتّل  حلب.  اأغنياء  عن  البتعاد 
الأحداث و�سكانها )4(، واأ�سبح المردا�سيون حكاما �سعبيين. 
واجه الحلبيون نا�سر الدولة بن حمدان الذي اأتى لحتالل 
المدينة من قبل الخليفة الفاطمي، علمًا باأن الطبقة المي�سورة 

كانت ُتـثـيـر عــدم ثقة ُثمال)5(.
فقد  وثيقة.  والمردا�سيين  الحلبيين  بين  العالقات  كانت 

)1)  نف�سه: I �س 250.

.256 I :2)  نف�سه(

)3)  نف�سه: I �س 260.

)4)  اثير: كامل IX (B) �س 231/اإعديم I �س 261.

)5)  اثير: كامل IX �س 231/اإ.عديم I �س 261.
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�سنة 448هـ حتى  الفاطميين من  بالحكام  الأولون  ا�سطدم 
454هـ، وطالبوا بقدوم محمود بن ن�سر اإلى مدينتهم. هذه 
والمجتمع  الفاطمي  الوجود  �سد  الأحداث  قادها  الحركة 

الراقي في المدينة )1(.
باقي  مع  تحالفوا  قد  الع�سر  هذا  في  التجار  اأن  يبدو 
ال�سكان، لأن الحاكم الفاطمي ابن ملهم حاول مهاجمتهم 

ومهاجمة »الأحداث«)2(. 
ُثمال ومحمود  الذي واجه  ال�سراع  �ساع الأحداث في 
 .)3( معا  الثنين  عقاب  لتلّقي  مّعر�سين  اأنف�سهم  ووجدوا 
ُي�سـَتـروا  )4(، واأن  البيزنطيين  اإلى ال�ستدارة باتجاه  فخل�سوا 
الطبقات  من  المحبوبين  غير  المردا�سيين  قبل  من  بالمال 

ال�سعبّية )عطية( )5(.
الحلبيين،  ثقة  ك�سب  المردا�سية  اللة  ال�سُ من  فرعًا  لكّن 
ال�سلجوقية،   – العبا�سية  الخطبة  بقبول  اإقناعهم  في  ونجح 
كي ل ينتقم ال�سالجقة منهم. كان ُيمّثــل هذا الفرع ن�سر بن 

)1)  اثير: كامل IX �س 232 / اإ. عديم I �س 277-276.

)2)  اإبن العديم: I �س 278.

)3)  اإ بن العديم: I �س 281،286-280.

)4)  نف�سه: I �س 287.

)5)  اثير: كامل IX (B) �س 233 / اإ عديم I �س 295-294.
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خالل  من  )467هـ/1075م-486هـ/1076م(  محمود 
اإح�سانه تجاه الحلبيين و»الأحداث« )1(.

ا�سبحت العالقة بين المردا�سيين و الحلبيين، وبالأخ�س 
المردا�سيون  تمكن  فقد  جدا.  وثيقة  فيهــا،  ال�سعبية  الطبقة 
بعد ب�سع �سنوات من قدومهم من ك�سب ثقة الحلبيين حتى 
في الأمور الدقيقة كتغيير الخطبة. ولجاأ اأُمراوؤهم اإلى ال�سعب 
مرهونًا  كان  بقاَءهم  اأن  من  واثقين  ُم�سكل،  اأمــٍر  كل  عنـد 

ب�سكل وثيق بموافقة ال�سكان. 
ز- مالمح اأخرى من ت�شيّع المردا�شيين:

بعد كل ما ك�سفنا من مظاهر الت�سّيع في ال�سيا�سة المردا�سية، 
يبقى اأن ُن�سيف المالمح التالية اإلى �سيا�ستهم، التي ُيمكن اأن 

تكون ُمعّبرًة ومفيدًة للبحث.
الهارب من طغرل بك، فقد  الب�سا�سري  ُثمال مع  �سيا�سة   -
اأر�سل له المال في الرحبة وقّدم له كل عالمات التكريم)2(.
اأتخذ  فقد  الن�سارى.  تجاه  المت�سامحة  الدينية  ال�سيا�سة   -2
من  الن�سارى  وحمى  )تادر�س(  ن�سرانيا  وزيرا  �سالح 
اأي�سا وزيراً  اأّتخـــذ  ابنه ن�سر  اأّن  الم�سلمين. كما  ب  تع�سّ

)1)  نف�سه: II �س 45.

)2)  اإبن العديم: I �س 270.
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ن�سرانيًا )الموؤمل بن يو�سف ال�سما�س()1(.
3- بناء الخّزان ال�سمالي لم�سهد الدّكة )2( في جبل الجو�َسـن.

ح- �ُشّكان الإمارة المردا�شية: 

الت�سّيع الثنا ع�سري  اإعتبارا من الحقبة الحمدانية، �سار 
ُمعترفًا به ر�سميًا في �سوريا ال�سمالية، والتحق ال�سّكان ب�سكٍل 
من  قرن  لفترة  قائما  ظّل  الذي   ،)3( المذهب  بهذا  جماعيٍّ 
الزمن قبل اأن يتعر�س للتع�سب الزنكي والأيوبي الذي و�سع 
المعطيات  بع�س  ُتظهر  حلب  في  ال�سيعي  لالنت�سار  حّدا 

التاريخية ب�سكل ُمعّبر ت�سّيع الحلبيين:
- ُحلم ابن ابي نمير �سنة 421هـ/1030م خالل ح�سار 
علي  الإمام  المنام  في  راأى  فقد  البيزنطيين،  قبل  من  حلب 
�سجع  ما  المدينة،  عن  بالدفاع  ُم�ساركًا  الأخ�سر  باللبا�س 

المحا�سرين في اليوم التالي على م�ساعفة قواهم )4(.
الخطبة  اأعقاب  في  الحلبّية  ال�سعبية  الطبقات  رف  -ت�سّ
قائلين  الم�سجد  ُح�سر  نزعوا  فقد  �سنة 462هـ.  العبا�سية 
اإّل اأن يطلب  راً فما عليه  ر علي. ومن اأراد ُح�سُ اأنها ُح�سُ

)1)  نف�سه: I �س 234،238-232.

)2)  ابن �سداد: اأعالق )حلب( �س 49 / �سحنا: درر �س 87.

.B 88 س� halab  2.J.Sauvaget: art، III E.I  (3(

)4)  اإبن العديم I �س 243.
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ٍر م�سابهة )1(. من اأبي بكر وعمر اأن ياأتيا بُح�سُ
اأّن  تقول  440هـ/1048م  العام  اإلى  تعود  معلومات   -
المذهب  بح�سب  فتاوى  ي�سدرون  كانوا  حلب  فقهاء 

الإمامي)2(.
ّني  ال�سُّ التركي  للوجود  ومعار�سُتهم  ال�سّكان  رْف�ُس   -
ا�سُتقبل  حيث  المعّرة  في  ظاهراً  ذلك  وكان  �سوريا.  في 
الموؤيدون الألف لهارون بن خان ب�سكل �سيء، مّما اجبر 
اإلى حلب )3(. عندما دخل  محمود بن ن�سر على طلبهم 
الأتراك اإلى حلب وكفرتاب وحماة وحم�س ورفنّيـة �سنة 

462هـ، اأثاروا ا�ستياء ال�سكان )4(.
العبا�سية  الخطبة  بقبول  الحلبيين  اإقناع  محمود  محاولة   -
ُتـثـبـت درجة عدائهم لل�سنة وحاكمهم ِلمـا تبّقى �سوريا 
ال�سمالية اأر�س ال�سيعة الثني ع�سريين فقط، بل اأ�سبحت 

اأي�سا مركز الَجـذب لديهم. 
وبح�سب الطويل )5(، جاءت مجموعة من الثتى ع�سريين 

)1)  نف�سه:II �س 18.

)2)  ياقوت: معجم II �س 283B / طباخ I �س 333.

)3)  اإ بن العديم: II �س 10-9 

)4)  نف�سه: II �س 16.

)5)  علويون �س 232-231.
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�سرحان  بن  ح�سان  راأ�سها  وعلى  العربية  الجزيرة  �سبه  من 
منطقة  في  حرمون  تخوم  من  لال�ستقرار  التميمي  الدريدي 
جبل الحلو حتى حماه في ع�سر العزيز. كانوا اقوياء وفر�سوا 
مع  تفاهموا  المنطقة.  هذه  �سكان  على  مالية  غرامات 
البويهيين وال�سوريين دون اأن ينجحوا في اإخراج الفاطميين 
من �سوريا اأو من م�سر.]هذه الرواية مو�سع ريبكبير ل�سببين، 
فال الجزيرة العربّية اأنبتت �سيعة في تاريخها، ما عدا �سرقّيها، 

ول بني تميم ُعرفت بميولها ال�سيعّية )المهاجر([
مهما يكن، فاأن هوؤلء ال�سكان ال�سيعة الثنى ع�سريين في 
على  المردا�سيين  نهاية  قبل  موجودين  كانوا  ال�سمالية  �سوريا 
اأيدي ال�سلجوقي ُتـُتــ�س، الذي اغت�سب المناطق ال�سيعية في 
ـماق، وقتل ال�سكان كما فعل في المعّرة وكفر تاب.  جبل ال�سُّ
واأخلى كل المنطقة من المعّرة حتى حلب وكذلك اإنطاكية)1(. 
في هذه الأجواء القمعي حّل الت�سّنن مكان الت�سّيع في �سوريا.

للحمدانية.  امتداداً  ال�سمالية  �سوريا  في  المردا�سية  كانت 
مع  ُحكامها،  على  وموؤثرة  ع�سرية  اثنى  المنطقة  وا�ستمرت 

مواجهة الدرزيّة في جبل ال�ّسّماق )2(. 
)1)  اإبن العديم: II �س 67-66.

)2)  نف�سه:II �س 248-249، محمد كرد خطط I �س 251.
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مهما يكن، فاإنه يبدو لي من ال�سروري القول باأن ال�سيعة 
العا�سر  القرنين  في  ال�سمالية  �سوريا  في  موجودين  كانوا 
الرجوع  بعد  جــّداً  وا�سحٌة  حقيقة  وهذه  ع�سر.  والحادي 
اإلى الم�سادر والدرا�سات الالحقة )القرن الثاني ع�سر( لفترة 

لنا اإليها. عملنا. هذا اإذا تركنا النتائج التي تو�سّ
نـرى  كاهن)1(  لكلود  ال�شمالية«  »�شوريا  كتاب  خالل  من 
الع�سور  في  جيداً  ُمهـّيئـًة  كانت  مناطق  في  �سيعيًا  ُوجوداً 
ال�سابقة لتكون م�سكونة من قبل ال�سيعة خا�سة. واأن هوؤلء 
كانوا موجودين، ولم تكن هناك احداٌث تمنع وجودهم من 

هنا، فاإن وجودهم هو موؤّكد وهو ا�ستمراٌر ِلمـا قبله.

6- إمارة بني عّمار في طرابلس )462هـ/1070م-

502هـ/1109م)

اإّن و�سول بني عمار الُكتاميين ]كذا ! وهو وهٌم �سائع. وقد 
�سّجلنا فيما �سبق ُمالحظًة على ذلك. وانظر اأدنى )المهاجر([ 
الُكتامي  القائد  �سـاأن  ُعـلّو  بعد  �سـوريا  نحو  توّجهوا  الذين 
الح�سن بن عّمار في البالط الفاطمي. قاد �سليمان بن فالح 

جي�سًا ُكتاميًا �سيعّيًا بغالبيته. واأ�سكن ُكتامة في كّل �سوريا.

)C.CAHEN  (1 : �سوريا ال�سمالية....�س 190-188.
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ابن  جي�س  مكان  �سليمان  �سقيق  علي  اأخذ  طرابل�س  في 
ال�سم�سامة، لكن انقالب الأو�ساع في م�سر �سد ُكتامة كان 

له تاأثيره في �سوريا فاأبعد الفاطمّيون علي.
اإذا كان بنو عّمار قد اأُبعدوا لأكثر من ن�سف قرن عن الم�سرح 
الوقت  بانتظار  موؤّثرين  فاأنهم ظّلوا  للمدينة،  الظاهر  ال�سيا�سي 
المنا�سب للقفز اإلى ال�سف الأول. كان ذلك �سنة 462هـ حين 
�سعفت الحكومة المركزية الفاطمية، فا�ستولى بنو عّمار على 
طرابل�س، واأعلنوا ا�ستقاللهم، كما كان حال ابن اأبي عقيل في 
�سور، وبني �سليحة في جبلة. ]هـناك التبا�ســات كثيــرة فــي 
هـــذا ال�ّسرد غير الُم�سـَند، كما ُيالحُظ القارئ، �سنراه باأ�سكاٍل 
بني  اأّن  عنـدنا  الثابت  ومن  البحث.  من  �سياأتي  فيما  مختلفة 
اأثبتنا  بني طئ. وقد  اأقحاح من  الطرابل�سيين هم عرٌب  عّمـار 
ذلك بما ل يدُع مجاًل للريب في كتابنا )�سيعة لبنان( الف�سل 

�س لطرابل�س )المهاجر([. الُمخ�سّ
اأ-  ت�شـيّع بني عــّمــار:

لدينا معطيات تاريخية اأكيدة توؤكد ت�سّيع بني عمار: ت�سّيع 
كان  اأنه  نعتقد  يجعلنا  وهذا  الفاطميين.  ت�سيع  عن  مختلف 
ذلك  في  ومنطقتها  طرابل�س  �سكان  كان  كما  ع�سريا  اثنى 
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ال�سلطة  عن  ُكتامة  اأبعدوا  قد  الفاطميون  كان  اإذا  الع�سر)1(. 
ال�سيا�سية في �سوريا، فالظاهر اأن هذه القبيلة ا�ستمّرت بالتاثير 
على المنطقة وخا�سة طرابل�س على ال�سعيد الديني الذي ل 
فبنوعّمار  الع�سر.  ال�سيا�سية لذلك  الم�سائل  اأ�ساًل عن  ينفّك 
كانوا الق�ساة ال�سيعة للمدينة ابتداء من �سنة 440هـ/1048م. 
ذلك كان حال اأمين الدولة اأبو طالب الح�سن ]�سّحْح: عــبـد 
اهلل )المهاجر([ بن عّمار الذي كان فقيهًا بح�سب المذهب 
ال�سيعي، وكان يقوم بمهام القا�سي ال�سيعي في المدينة )2(. 
النقطة:  معلومات حول هذه  يعطينا  اأن  يمكنه  اآَخـر  م�سدٌر 
بح�سب )النجوم الّزاهرة( لأبي المحا�سن )3(. فقد كان لأبي 

طالب الكثير من الإح�سان للعلويين.
اأبي  الثاني  العّماري  ت�ســّيع  دقيقة عن  معطيات  نملك  ل 
الح�سـن بن علي بن محمـد بن عّمـار )464هـ/1072م-

اأن ن�ستنتج ذلك من خالل  492هـ/1098م(. لكن يمكن 
ليحة(،  �سُ )ابن  من�سور  بن  هلل  عبد  بن  محمد  تجاه  �سيا�سته 
اأغ�سب  القرار  األقى خطبًة عبا�سية. هذا  الذي  قا�سي جبلة، 

)1)  اإن الت�سّيع الثني ع�سري ل�سكان طرابل�س اثبتته ب�سكل قاطع رحلة نا�سر خ�سرو. 

E.I.II �س  ابن عمار   sobernheim: art  ،107 الأردن.....( �س  �سداد: اعالق )لبنان،  ابن    (2(

.B 382
)3)  ابو المحا�سن يو�سف: نجوم V �س 89.
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فما  ليحة.  �سُ ابن  على  الحرب  باإعالن  واأمر  الُملك  جالَل 
وطلَب  لل�سالجقة،  جبلة  ت�سليم  اإل  الأخير  هذا  من  كان 
»بوري بن طغتكين« �سنة  اإلى  »دقاق«، و�سّلم المدينة  م�ساعدة 

494هـ/1101م مع التوجه اإلى دم�سق ثم اإلى بغداد )1(.
كان حكم العّماري الثالث، اأبي علي فخر الدولة عّمار بن 
محمد )492هـ/1098م-502هـ/1109م( ق�سيراً ومليئًا 
راأ�سها  وعلى  المنطقة  تاريخ  في  جــّداً  الُمهّمة  بالأحداث 

و�سول ال�سليبيين.
وجد فخر الملك نف�سه وقد ا�ستوعبته مهامٌّ ثقيلة. كذلك 
نجد  لذلك  الحقبة.  هذه  معالجة  الذين حاولوا  الموؤّرخون 
اأنف�سنا اأمام غياٍب للمعلومات حول ت�سيعه، اإن لم نلجاأ اإلى 
تحليل �سيا�سته الداخلية والخارجية، هذا ما �سنبحثه لحقا. 
لكن غياب الم�سادر لي�س كاماًل لأن القالن�سي )2( �سّنف بني 
عّمار »ب�شيعة طرابل�س« وهو يتحّدث عن الإغارة الطرابل�سية 

 .Saint Gilles على ح�سن �سانت جيل
على  والمعا�سرين  الحديثيين  الموؤرخين  معظُم  رّكَز 

)1)  اثير: كامل IX �س 311-310.

)2)  قالن�سي: �س 146.
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قدوَمهم  جعل   )1( حّتي  لفيليب  فبالن�سبة  عمار.  بني  ت�سّيع 
من طرابل�س مركز ثقافة �سيعية. لكن بالن�سبة لل�سيد مح�سن 

الأمين )2(، فهم مجرد �سـيعة.
مهما يكن، فاإن بني عمار قد خدموا كثيراً الت�سّيع الثنى 
ع�سري من خالل المدر�سة ال�سهيرة: »دارالعلم« التي اأ�ّس�سها 
ت بالدرا�سات الإ�سالمية: كالم،  اأميُن الدولة، والتي تخ�س�سّ
تف�سير، حديث....)3( بح�سب وجهة النظر ال�سيعية بالتاأكيد. 
مكتبة  اإن�ساء  اأعادوا  قد  فاإنهم  المدر�سة،  هذه  جانب  اإلى 
�سّداد)5(،  ابن  بح�سب  مجلد  مليــون  على  تحتوي  غنية)4( 

وثالثة ماليين مجّلد بح�سب ابن اأبي طّي )6(.
ويبدو الرقم الأول منطقيا اأكثر اإذ اأن اأكبر مكتبة في ذلك 
الع�سر كانت مكتبة الخليفة الفاطمي الحاكم ولم تكن تح�سي 
هذا العدد من المجّلدات: والموؤرخ Sobernheim هو من 

)1)  فيليب حّتي: �سوريا II �س 232.

)2)  م. الأمين: اعيان I ق�سم II �س 259.

 B /  382 �س   E.I.II عمار  ابن   sobernheim: art/107 �س  )لبنان(  اعــالق  �سداد:  ابن    (3(

quatremere �س 507-506.
IV �س  )4)  كانت توجد مكتبة قبل مجيئهم وقد جذبت ابا العالء المعري من بين اآخرين: طباخ 

.138

)5)  ابن �سداد: اعالق )لبنان(�س 107.

)6)  كاترمير / 506 507، عن مخطوطة لبن الفرات.
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ـّم اأكثر من مئة خطّاط ين�سخون  هذا الراأي )1(. كما كانت ت�سُ
الكتب المهمة )يتناوب ثالثون خطاطا ب�سكل دوري على 
المتخ�س�سين  الرجال  من  ُمهّمًا  وعدداً  المكتبة(،  في  البقاء 
ب�سـراء الكتب من كل الدول )2( بهدف اإغناء هذه المكتبة. 
وقــد و�سعْت ال�سيطرُة ال�سليبيُة على هذه المدينة نهايًة لهذه 

المكتبة )3(.
هذه  ت�سّيع  تبرهن  اأن  يمكن  التي  المظاهر  بع�س  هذه 
اأن  �سيا�ستهم  من  اأخرى  لمالمح  يمكن  العربية.  اللة  ال�سُ
للت�سيع  الموؤيدة  الجوانب  التركيز على  تاريخهم مع  تو�سَح 

وتبرير الجوانب الأخرى.
ب - بنو عمار والفاطميون:

اإّل  لم يكن الخالف بين خلفاء القاهرة وُحّكام طرابل�س 
م�سر.  في  عّمار  بن  الح�سن  مع  بداأ  الذي  للخالف  امتداداً 
يمكن لنا اأن نت�ساءل اإن كان هذا ال�سراع مواجهة بين الثنى 
ع�سريين وال�سبعيين / الإ�سماعيليين؟!. حافظ ابُن عمار على 
ي�ستطيع  اأن  دون  الفاطميين،  اأيام  طرابل�س  في  دينيٍة  قيادٍة 

.B 382 س� II E.I ابن عمار M.Sobernheim: art  (1(

)Quatremere  (2 : �س 506-507 عن مخطوطة لبن الفرات.

)3)  اثير: كامل X �س 475-476 / قالن�سي: �س 163..



291ومشتـا تي وس ته تي ومـاعم ومّهشلي

المعادية  �سيا�ستهم  في  ذلك  من  اأبعد  الذهاب  الفاطميون 
للُكتاميين)1(.

موت  بعد  ال�سلطة  على  طالب  اأبو  �سيطر  462هـ،  �سنة 
الحاكم الفاطمي في طرابل�س: مختار الدولة بن نّزال، و�سار 
بهذه  طالب  اأبو  ا�ستمّر   .)2( الفاطمي  الخليفة  عن  ُم�ستقاًل 
كان  حكمه  لكن  القاهرة،  محور  عن  المنف�سلة  ال�سيا�سة 
العّمارّي  لحكم  امتداداً  الملك  جالل  حكم  كان  مخت�سرا. 
الأول، فاأكمل �سيا�سَة ال�ستقالل والنف�سال عن الفاطميين)3(. 
فقد  المنطقة،  في  كبيرة  قوًة  بقوا  الفاطميين  اأّن  طالما  ولكن 
حاول اأن يتذبذب بينهم وبين ال�سالجقة)4( دون ترك ا�ستقالل 
رفع  بعد  ال�سليبيين  على  الملك  فخر  الميُر  اقترح  امارته. 
من  تمكنوا  اإذا  مواليهم  اأحد  يكون  اأن  ِعْرَقـة  عن  الح�سار 
هـزيمة الفاطميين واحتالل القد�س. ل�سنا نعلم اإلى اأي درجة 
كان فخُر الملك ِجـّديّــا في طرحه. ولكن بالرغم من قلة الثقة 
بهذا الطرح ال�سرورية قبل اأخذه على محمل الجّد، فاإنه يبقى 

مع ذلك ُمعّبرا ويعك�س طابع العالقات العّمارية – الفاطمّية.
)1)  يجب األ نن�سى دوَر �سكان المدينة.

. B 382 س� E.I.II ابن عمار sobernheim:art/98-97 2)  قالن�سي: �س(

)3)  قالن�سي: �س 112.

.A 461 2 �س.I E.I عمار .G.Wiet:art  (4(



292

التي  اللحظة  ينتظرون  الفاطميون  كان  فقد  بالمقابل، 
ينتقمون فيها من ُحكام طرابل�س. فا�ستغّلوا الو�سَع ال�سعَب 
بغــداد  اإلى  الملك، عندما ذهـب  عّمار، وغياب فخر  لبني 
يطلـُب م�ساعـدًة ع�سكرّيـًة ابتغـاَء اإنقاذ المدينة من ال�سليبيين. 
ِقـَبـلهم �سرف الدولة  فاجتاحوا طرابل�س، واأقاموا عليها من 
بن اأبي الطّيب)1(. وغلبت روُح الثاأر من بني عّمار، فا�سـتولى 
دون   )2( وعائلته  ومحازبيه  عّمار  اأمـوال  عـلى  الفاطمّيـون 
الهتمام باإنقاذ المدينة من هجوم ال�سليبيين ب�سكل ُمجـــٍد. 
لذلك اأتى الأُ�سطوُل الفاطميُّ اإلى �سور بعد �سقوط طرابل�س 
بثمانية ايام )3( ولم يتاأّخـر بالعودة اإلى م�سر . كانت طرابل�س 
ُمحا�سرة ب�سكل ُم�سـتمـرٍّ منذ �ســبع �سنوات، والكلُّ يعـرُف 
الفاطميين على بني عمار، والخطَر الذي  ذلك. لكن حقد 
كان ُيمـّثــلُه هوؤلء، كان اأقوى من اإرادة الفاطميين بالدفاع 

عن طرابل�س من ال�سليبيين.
اإّن العالقات العّمارية- الفاطمّية تمثل نوعا ما الأوج في 
الخالف ال�سبعي / الإ�سماعيلي – الثنى ع�سري. فالطرفان 

)1)  اثير: كامل X �س 452، 454.

.383A س� E.I.II عمار sobernheim: art / 454 س� X:2)  نف�سه(

)3)  اثير:X �س 476-477، قالن�سي �س 164.
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اأنه  الّرغم من  ال�ساحة، على  ت�سّرفا وكاأنهما الوحيدين على 
كان يتوّجب عليهما الدفاع عن نف�سيهما �سد ال�سالجقة من 

جهة و�سد ال�سليبيين من جهة اأخرى.
ج - بنو عمار وال�ّشالجقة:

القدرة على  الثنى ع�سريين  اأُمراء طرابل�س  لدى  لم تكن 
اآن  في  وال�سليبيين  وال�سبعيين  ــّنة  ال�سُّ �سد  الحرب  اإعالن 
قليلة  الم�ساحة  �سغيرة  اإمارة  لهم  كانت  لقـد  معـًا.  واحد 
قبل  الحفاظ عليها  الأّول في كيفية  هم  كان، وكانوا همُّ ال�سُّ
اأّي اعتبار. وعلى الرغم من تعّلقهم بالت�سيع، فقد كانوا ُق�سـاًة 
ال�سالجقة،  مع جيرانهم  جــداً  ديبلوما�سيين  الم�سريين،  مع 
واحيانا �سادقين معهم، ابتغاَء الت�سّدي لل�سليبيين، الذين اأتوا 

لتهديد الثنين معا.
اإطار  في  تقع  ال�سالجقة  مع  اللة  ال�سُ هذه  �سيا�سة  اإن 
وكلُّ  الأّول.  الطرف  لدى  الأقل  على  الم�ستركة  الم�سلحة 
هي  مذهبي  انحراٍف  زاوية  ومن  الإطار  هذا  خارج  تف�سيٍر 
بر�ْسـم الإهمال )1(. ولكي تكون الأمور اقّل �سعوبة، يمكننا 
بوجه  ـّنـة  وال�سُّ ع�سريين  الثنى  بين  تحالف  عن  الكالم 
ليحة حاكم جبلة عندما األقى الخطبة العبا�سية ولم يتاأخر العّماري  )1)  ت�سدى جالل الملك لبن �سُ

بال�سيطرة على المدينة التي اعطيت لتاج الملوك بوري.
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ال�سليبيين والفاطميين )1(.
بداأ بنو عمار حكَمهم بالتقرب من ال�سالجقة )2(، وان يكن 
ذلك من باب الم�سلحة. ويبدو اأن العالقات مع ال�سالجقة 

قد اتخذت ثالث م�سالك: 
ينبغي  داً  مهــدِّ ال�سليبي  الوجود  ي�سبح  ان  قبل  الأول:   -
اأخَذه بعين العتبار. فقد قاد ُحكام طرابل�س �سراعًا �سد 
/1093م،  الثالوث: ُتـُتــ�س، اق �سنقر،بوزان �سنة 485هـ 
مع اإيجادهم مخرجًا قانونيًا للو�سع: وذلـك بـاأن قـّدموا 
للمحا�سرين توليًة من قبل ال�سلطان مالك �ساه )3( فتفّرَق 

الثالوث.
اإثر  وعلى  494هـ/1092م،  �سنة  اأُخرى  مــّرًة  الثاني:   -
جبلة  مدينة  الخير  هذا  �سّلم  ليحة،  �سُ ابن  مع  ال�سراع 
لدقاق، الذي اأر�سل تاج الملوك بوري. جاء فخر الملك 
و�سيطر على المدينة بالقوة )4(، ولكن من دون اأن يجعل 
نهائي،  ب�سكل  دم�سق  مع  العالقة  قْطع  اإلى  موؤديًا  عمله 

)1)  ظّن الفاطميون اأنهم م�ستفيدون في بداية و�سول ال�سليبيين.

)2)  قالن�سي: �س 112.

)3)  اثير: كامل X �س 203.

)4)  قالن�سي: �س 139/ ابو الفدا: مخت�سر II �س 213.
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ت�سّرف جّيدا مع بوري واأعاده الى دم�سق )1(.
ُمواجهة  وابتغـاَء  الخطير،  ال�سليبيي  التهديد  بعد  الثالث:   -
هذا التهديد بما لديهم، لجـاأ بنو عمار اإلى �سيا�سٍة جامعٍة، 
ال�سالجقة  اأّن  جميُعها  ُتظهُر  ُطــُرق  عــّدة  �سلك  حيث 
اأُمــراء  المنطقة،  في  الأقوى  الع�سكرّية  القّوة  بو�سفهم 
يمكن  التي  ال�ّساحة  على  الوحيدة  القّوة  هم  و�سلطان، 

لأُمــراء طرابل�س اأن يعملوا معها.
ابتداًء من �سنة 495هـ/1102م، بداأ فخُر الملك بطلب 
النجدة من الأُمـراء والُحّكـام الُمجاورين. فطلَب الم�ساعدة 
)2(. وبعد عّدة  الدولة حاكم حم�س  من دقاق، ومن جناح 
التركّيَين،  الم�ساعدة من  �سنوات )498هـ/1105م( طلب 
فح�سل عليها من ر�سوان اأمير حلب )3(، دون الح�سول على 
في  مات  الذي  اأُرُتق  بن  �سقمان  كيفا  ح�سن  اأمير  م�ساعدة 

الطريق )4(.
اأن اأهمَّ قراٍر في �سياق هذه الأحـداث كان �سفـُر فخر الملك 
اإلى دم�سق ثم الى بغداد. وبالرغم من اأن هذه الرحلة ت�سير اإلى 

)1)  ابو الفدا: مخت�سر II �س 214.

)2)  اثير: كامل X �س 344 

)3)  اإ. عديم: II �س 150 

)4)  اثير: كامل X �س 412 / قالن�سي �س 160 
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قمة العالقات بين بني عمار مع ال�سالجقة، اإل اأنها �ساهمْت 
في الوقت عينه بو�سع حـدٍّ لإمارة عمار في طرابل�س. ففي 
ال�سنة 501هـ/1108م غادر ابُن عّمار طرابل�س نحو دم�سق 
لطلب النجدة. بعد دم�سق اتجــه اإلى بغداد، حيث ا�سـُتـقـبـَل 
جـّيــداً من ال�سلطان ال�سلجوقي محمد والخليفة الم�ستن�سر، 
دون اأن ينجَح في تحقيق اأي هدف عملّي من اأهداف هذه 
الرحلة )1(. فقد فات الأوان واأ�سبحت طرابل�س فاطمـّيًة قبل 

اأن تقَع باإيدي ال�سليبيين وتغــدو اإمـارًة �سليبّية.
فاإبُن عّمار الذي  الثالث �سلجوقيا خال�سًا،  كان الم�سلك 
�سار بال اإمارة )2(، احتّل موؤقتا جبلة بم�ساعدة فرق الأتابك 
طغتكين. ولكّنه لم يتاأخر في تركها ليتوجه اإلى دم�سق، حيث 

اأخذ الزبداني كاإقطاع من طغتكين. 
انتقل لحقًا اإلى بالط المو�سل حيث اأ�سبح وزيرا لالأمير 
الأمـُر  به  انتهى  ثم  512هـ/1119م.  �سنة  حتى  م�سعود 

بالدخول في خدمة الخليفة العبا�سي.
تاريخ  من  الأُ�سـرة  هـذه  لموقع  ُمن�سٍف  تقييٍم  �سبيل  في 

مدينتهم نقول: 
)1)  اثير ك كامل X �س 452-453 / اأبو الفدا: مخت�سر: II �س 223 

)2)  اثير ك كامل X �س 395،399 / قالن�سي �س 164 
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الت�سدي  في  الموهبة  من  الكثير  عمار  بنو  اأظهر  لقــد 
لالأخطار، ُمتنا�سين كل الخالفات ال�سـيا�سـية الدينّيــة خدَمـًة 
تكن  لم  الحافز  وهـذا  الحقيقة  هـذه  ُم�سـتركة.  ق�سّيــٍة 
يوؤَخـــُذ بعين العتبار عند الفاطميين، الذين �سعروا اأنهم اأكثر 
ُبعــداً عن الخطر ال�سليبي واأكثر قوة. لقد و�سعوا باأنف�سهم 
نهايــَة �سـعي فخر الدولة للتقـّرب من ال�ّسالجقة، بال�سـيطرة 
الحقيقيين عن  الُمدافعين  بنهايَة  وبالأخ�س  عـلى طرابلـ�س، 
المدينة، قبل اأن ُيـنهي ال�سليبييون ال�سربة الفاطمية المطلوبة.

د- بنو عّمار وال�شليبيون:

م والدبلوما�سية،  الكثيَر من الحكمة والتفهُّ ابُن عّمار  اأظهر 
�سفاٌت جديرٌة ب�سخ�سيٍة كبيرٍة في ذلك الع�سر. فاإمارته ال�سغيرة 
وجدت نف�سها في ُمواجهة الح�سار ال�سليبي الطويل في موقف 
كلَّ  حمدان  ابُن  و�سع  لقد  الحمدانيين.  موقف  من  اأ�سعب 

ثروته وطاقاته ال�سيا�سية والع�سكرية في خدمة ق�سيته.
منذ ظهور ريمون دو �سان جيل اأمام عرقة، بداأ اأميُر طرابل�س 
بتنفيذ خطته لإنقاذ اإمارته. فدخل في مفاو�سات مع ال�سليبيين، 
ُمهديا لهم الأح�سنة والبغال والموؤن، وا�سعًا �سعارات ريمون 
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انطرطو�س  لكن  خطته،  نجحت   .)1( عا�سمته  جدران  على 
ال�سليبيين. لقت محاولته عدم احترام التفاق  باأيدي  وقعت 
كي ل يدفع الثمن الموعود ف�ساًل، لأن ال�سليبيين الذين اختلفوا 

حول خطة الغزو تجّمعوا من جديد وحا�سروا طرابل�س.
ال�سنة  ففي  ما.  نوعًا  م�ستمراً  طرابل�س  ح�ساُر  كان 
المال  مقابل  الح�سار  ريمون  رفع  495هـ/1102م، 
الُحّجاج  المدينة على جبل  قبالة  قلعة  ببناء  والخيل)2(. وبداأ 
مهاجمة  على  عمار  ابن  حمل  ما  قادي�سا.  م�سيق  قرب 
بني عمار كان  اأن هجوم  )3(. ويبدو  القلعة من جهة اخرى 
في  جبيل  باحتالل  خ�سارته  عّو�س  جيل  �سان  لأن  ُمجديًا، 
التالي  العام  في  عمار  ابن  مع  اتفاقًا  وَقـِبــل   ،)4( نف�سه  العام 
طرابل�س  محيط  اإعطاء  على  ين�ّس  )498هـ/1105م( 
�سنة   .)5( المدينة  عبر  المرور  حرية  ترك  ب�سرط  لل�سليبيين، 
فخرج  المدينة،  لمحا�سرة  ريمون  جاء  499هـ/1106م 
ابن عمار من عا�سمته واحرق القلعة وحاول َهـدَمها. لقى 

)1)  دويهي: اأزمنة �س 9.

)2)  اثير: كامل X �س 344 / ابو الفدا: مخت�سر II �س 221-220.

)3)  ابو الفدا: II �س 217 / قالن�سي: �س 146.

)4)  ابو الفدا: مخت�سر II �س 217.

)5)  قالن�سي: �س 147.
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�سان جيل حتفه على اإْثـــر هذا الهجوم )1(.
اإذا كان ابُن عّمـار قد اأراد اإبعاد ال�سليبيين با�سـتعمال ثروته 
الكبيرة، فاإنه يبدو اأن هذه الثروة كانت من الأ�سباب الرئي�سية 
احتالل  على  التبادل  اإلى  والفاطميين  ال�سليبيين  دفعت  التي 
اأف�سل  بنحٍو  الفترة  هذه  في  نًة  ُمح�سّ كانت  التي  طرابل�س، 
ال�ستة عقود)2(.  من وقت زيارة نا�سر خ�سرو لها قبل زهـاء 
الظاهري،  ابن عمار، ول خ�سوعه  ت�ستطع مفاو�سات  ولم 
رين اإنقاذ طرابل�س. واأخيراً غادر  ول هجماته على المحا�سِ
مدينَته على اأمل الرجوع اإليها مع م�ساعدة �سلجوقية ت�ستطيع 
اأن ت�سع حدا لم�ساكها. لكن الفاطميين �سارعوا اإلى اأخـذها، 
�سريع  ع�سكري  دفاع  اأو  �سيا�سية  و�سيلة  اأي  تقديم  دون 

وُمجــٍد. وفي ال�سنة 502هـ �سقطت المدينة.
هـ- �ُشّكان اإمارة طرابل�س في الع�شر العّماري: 

اإّنـنا نتكلم هنا عن �سكان المنطقة الممتدة من نهر الكلب 
ال�سرق  ناحية  من  م�ستملة  �سماًل.  طرطو�س  حتى  جنوبا 
على قلعة الخوابي، �سافيتا وِعـرَقة ونقاط قريبة من ب�سّري. 

)1)  اثير: X �س 412 / ابو الفدا: مخت�سر II �س 221-220.

الياب�ســة،  438هـــ/1047م كانت طرابل�س محمية من البحر من كل الجهات، من جهة  )2)  �ســـنة 

كانت محمية بخندق عري�س محفور امــام ال�سور: خ�سرو: �سفرنامه �س 47.
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يتمـدُّ  عمار.  بني  ملكيات  من  ُجــزءاً  جبلة  مدينُة  وكانت 
وبالتحديد  الخوابي  وقلعة  طرطو�س  ل�سمال  الجبلي  الجزء 

جهة م�سياف قدمو�س.
اإجماًل  نفوذها  ومناطُق  طرابل�س  اإمارة  �سكان  كان 
الالذقية  منطقة  في  ال�سمال  اأق�سى  وكان  اثناع�سريين.  �سيعًة 
لتلّقي  دائمـًا  ُمعّر�سًا  لهـا  المجاورة  والجبال  واله�ساب 
�سربات البيزنطيين قبل �سربات ال�سليبيين منذ الن�سف الثاني 
للقـرن الرابع للهجرة. كما كانت هذه الفترة من ُوجهة نظٍر 
نا�سر  الرّحـالـة  وُمـروُر  الفاطمية.  للفتـرة  امتداداً  �سـيا�سـّيٍة 
لنا،  ٌـّم جـــداً  ُمهـ ُم�ساهداته  �سّجله من  بالمدينة وما  خ�سرو 
لأّنــه المرجع الوحيد تقريبًا عن فترة ما قبل اإمارة بني عمار 
لقد  الفترة،  منذ هذه  ال�سكاُن كثيراً  يتغير  في طرابل�س. ولم 
ظّلوا �سيعًة بغالبيتهم )1(. لكن هذا ل ي�ستثني نوعًا من الوجود 

ال�سماعيلي والن�سيري والمالكي في المدينة. 
اإّن وجوَد العّماريين الُكتاميين ]كــذا! ونوؤّكـُد دائمًا على 
خطاأ هذه الن�سبة )المهاجر([ الثنى ع�سريين كُق�ساٍة للمدينة، 
ثم كُحّكام لهـا، قـــد زاد من عــدِد واأهـمّيِة الثنى ع�سريين 

)1)  بح�سب مغنية: ال�سيعة والت�سيع �س 222 فاإن الطرابل�سيين كانوا �سيعة اثني ع�سريين.
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بعيدين  بالأ�سـا�س  يكونوا  لم  الـذين  وهـم  رعاياهم.  بين 
تعاُطفًا  دائمـًا  واأظهروا  الُكتاميين،  ُحّكاِمهم  مذهـب  عن 
من  اأّن  مع  ]كــذا!   .)1( بهـم  تاّمـًة  وثقًة  معهم،  واإخال�سًا 
الثابت قطعًا اأّن الُكتاميين لم يكونوا اثنى ع�سريين اأبـداً، بل 
كانوا اإ�سماعيليين دائمـًا، اإلى اأن ذابوا في الُمحيط الم�سري 

بعد �سقوط دولتهم الفاطمّية[.
ال�سكان  عند  الم�سروط  غير  الإخال�َس  هنـا  ون�سجُل 
ن�ستنتَج  اأن  ويمكن  الُجـُدد.  ُحكامها  تجاه  لالإمارة  ال�سيعة 
عنـد  عّمار  بابَن  الُمـُدن  ا�ستنجاد  من  ها  نف�سَ الُمالحظَة 
م.   1101  / 494هـ  �سنة  جبلة  حاُل  كان  كما   ، ال�سدائد 
بعـد اأن �سّلمها القا�سي ابُن �سليحة اإلى تاج الملوك بوري. 
الخطبة  اإلقاء  وتابع  اأهِلهـا،  ُمعاملَة  الخير  هذا  اأ�ساء  حيث 
الملك  فخر  من  النجدَة  المدينة  �سكاُن  فطلب  ال�سلجوقية. 
ابن عّمار، فجاء واألحق المدينة ُمجـــّددا باإمارة طرابل�س )2(. 
وحتى في طرابل�س، اأثناَء غياب ابن عمار في بغداد، ا�ســتمّر 
اأبـي  اأوامره، فحملت ابن عمه  جزٌء من ال�ســّكان بـتـنـفـيـذ 

.A 461 س� I 2.E.I عّمار G.Wiet: art  (1(

)2)  اثير: كامل X �س 312 / قالن�سي �س 139.
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المناقب اإلى قلعة الخوابي، حيث اأعلن ولَءه للفاطميين )1(.
اأ�سياد م�سر  ال�سكاُن معونَة  لماذا طلب  اإذن  نت�ساءل:  هنا 
جزء  ِقـَبـِل  من  الُمتخذ  القرار  هذا  501هـ؟  �سنة  الفاطميين 
اأبداً اعتباره خارج الحالة  من ال�سكان على الأقـّل ل يمكن 

العاملة للمدينة و�سكاِنها. هـو ذا ما ُي�ســّوُغ التـ�ساوؤل. 
ها تحـت  منذ العام 499هـ/1106م وجدت المدينة نف�سَ
كبيرًة  اإرادًة  ال�سكاُن  واأظهر  ال�سليبيين،  من  دائٍم  ح�ساٍر 
بال�سمود والمقاومة. فالذين كانوا اأغنياء جـــــّداً �ساروا فقراء، 
بعدما باعوا كل �سيء لي�ستروا بثمنه الموؤن ال�سروريّة، وبعدما 
تعر�سوا للخيانة من قبل مواطنيهم الذين التحقوا بال�سليبيين)2(.

كان ابُن عّمار بعيداً عن المدينة. �سحيٌح اأنه كان يبحُث عـن 
غوث، لكن ال�سّكان، وفي الوقت الذي كانت المفاو�سات 
وا�ســماأّزوا  بغداد، وهنت عزيمتهم  في  ثم  عالقًة في دم�سق 
الحقيقة  في  كانت  التي  الُمخادعة،  المناقب  ابي  �سيا�سة  من 

انعكا�ســًا ل�سراٍع عالٍق داخل اُل�سـرة العّمارّية الحاكمة.
من  الُمقــّربين  ال�سكان  من  جزءاً  اأن  الموؤكد  ومن  هـذا، 
الجــزء  عزيمة  اإ�سعاف  في  مهمًا  دوراً  لعب  قد  الفاطميين 

)1)  اثير: كامل X �س 452.

)2)  اثير كامل X �س 412-413،476/ابو الفدا: مخت�سر II �س 221.
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الباقي من ال�سكان، يعاونهم على ذلك الحكام الفاطميون.
المدينة  الطرابل�سيون  �سّلم  الأو�ساع،  هذه  خ�سّم  في 
مخل�سين  كانوا  اأنهم  يبدو  يكن،  مهما  ولكن  للفاطميين. 
المدينة  ت�سليم  وبدَل  العّماريين.  ولُحّكامهم  لق�سيتهم 
اإخوانهم  الى  المدينة  في  ال�سلطة  نقل  لوا  ف�سّ لل�سليبيين، 

ال�سيعة في م�سر.
تلّقى ال�سكاُن ال�سيعُة في اإمارة طرابل�س، بعد هذه ال�سنين 
ال�سليبيين،  ِقـَبـل  من  �سر�سا  ثاأرا  المقاومة،  من  القا�سية 
الجبال  ي�سكنون  كانوا  الذين  الن�سارى  اأحيانا  ي�ساعدهم 
ح�سار  واأثنـاء  492هـ/1099م.  �سنة  منذ  المجاورة)1( 
تعتاُد  طرابل�س،  منطقة  وبالأخ�س  المنطقة،  بداأت  ِعـرقة، 
495هـ/1099م  �سنة  �سهدنا  فقد  والمجازر.  النهب  على 
واأثناَء ح�سار ِعـرقة، كيف بداأت المنطقُة تعتاُد على النهب 
ال�سنة  وفي   .)2( طرطو�س  في  جيل  �سان  يد  على  والمجازر 
كانوا  ال�سكان  اأن  مع  جبيل  في  �سليبيا  ثاأرا  �سهدنا  497هـ 
اأّما ال�سنة 502هـ/1109م،  �سّلموا المدينة بال مقاومة )3(. 

)1)  اثير: كامل X �س 344 / دويهي: ازمنة �س 9.

)2) اثير: كامل X �س 344.

)3)  نف�سه: �س 372، قالن�سي �س 143.
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ال�سليبيين  فا�ستيالء  للطرابل�سيين:  بالن�سبة  رهيبة  كانت  فقد 
على المدينة بعد ثالث �سنوات من الح�سار ُتمّثـل فاجعة )1(، 
مايجعلنا نفكر ب�سيا�سة واعية من قبل الغزاة لإفراغ المدينة، 
ق�سم  غادر  ال�سوري.  ال�ساحل  على  كبير  م�سلم  اآخر ح�سن 
اأبي  معطيات  اإّن  دم�سق.  اإلى  طرابل�س  ال�سكان  من  كبير 
اإلى  اإلتجاأ  ال�سكان  اأن كل من بقي من  الفدا)2( تجعلنا نفهم 
الوقت، ا�سبحت طرابل�س فرنجية، قبل  دم�سق. ومنـذ هذا 
ا�ستعادتها  بعد  المــّرة،  هـذه  �ُسّنّيًة  ولكن  م�سلمة  تعود  اأن 
اأن  الحقيقة  ]ولكّن  هــذا.  يومنا  وحتى  المماليك  قبل  من 
هـدمها  التي  العّماريّة،  طرابل�س  غـير  هي  هـذه  طرابل�س 
المماليك بحّجـة الخوف من عودة ال�سليبيين اإلى ال�ستيالء 
عليها. وهي اليوم الُم�سـّماة »المينه«. وبنوا طرابل�س الحالية 

فيما كان من اأربا�س المدينة وُمزدرعها المهاجر([.
اإن التجربة ال�سيعية لطرابل�س، ُحكامًا و�ُسكانًا كانت الأكثر 
المناطق الأخرى. فقد وجب عليهم  ل�سيعة  بالن�سبة  �سعوبة 
هم، وعن وجودهم الذي كان  الدفاع عـن كيان �سيا�سي يخ�سّ
على المحّك من ِقـَبـل الغزاة القادمين با�سم ال�سليب ليحتلوا 

)1)  اثير: كامل x �س 475-476، قالن�سي �س 163.

)2)  ابو الفدا: مخت�سر: II �س 224.
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اأن  دون  يدافعون  وحدهم  اأنف�سهم  وجدوا  لقد  اأر�سهم. 
يح�سلوا على الدعم الُمجدي من اإحدى القوتين الكبيرتين 
دون  وال�سالجقة(،  )الفاطميين  الع�سر  ذلك  في  الم�سلمتين 

اأن ينجحوا باإبعاد ال�سليبيين بالطرق الدبلوما�سية.
الت�سـّيع  قّمـَة  كـوّنـــْت  الفاطمية  �ســـوريا  فاإن  راأينا،  كما 
الثنى ع�سري، الذي كان له كيانان �سيا�سيان، الأول في �سوريا 
بنو  يمّثله  طرابل�س  في  والثاني  الحْمدانيون،  ُيمّثـله  ال�سمالية 
عّمار. كذلك مجموعة من المارات في �سوريا ال�سمالية كانت 

م�سطرة للتعاطف مع الت�سّيع ب�سبب غالبية ال�سكان ال�سيعّية.
بالمقابل، فاإن الت�سيع الثنى ع�سري قد ناف�سته في �سوريا 
الو�سطى والجنوبية ال�سماعيلية من جهة والن�سيرية من جهة 
والذي  الحاكم  اأطلقها  التي  الدرزية  نن�سى  اأن  اأخرى. دون 

نجح في ك�سب الداخل اللبناني وال�سمال الفل�سطيني. 
يمكن اأن نر�سم الخارطة الدينية ل�سوريا الفاطمية ب�سكل 
هالٍل اثنى ع�سري ي�سمل الجزيرة، الجزء الأكبر من �سوريا 
اآخــُر  وهالٌل  و�سوريا.  للبنان  ال�ساحلية  المنطقَة  ال�سمالية، 
درزي – ا�سماعيلي و�ُسـّني، ي�سمل �سوريا الداخلية وفل�سطين. 
وبين الهاللين تمتد مناطق تحتلها اقليات ن�سيرية ون�سرانية. 





307ةهتلا

خامتة
وبالأخ�س  الت�سيع،  تاريخ  لدرا�سة  المحاولة  هذه  بعد 
ُل  نتو�سّ والجزيرة،  و�سوريا  لبنان  في  ع�سري  الثنى  الت�سيع 

اإلى ا�ستنتاج بع�س الخال�سات نعر�س اأهّمها باخت�سار: 
اإن كلمة �سيعة من حيث ال�سارة اإلى ُمحازبي علي بداأت 
الأحداث  بع�س  يخ�س  وفيما  عثمان.  اغتيال  بعد  ُت�ستعمل 
وحدها  الكلمة  لكن  علي.  با�سم  مرتبطًة  كانت  المتفرقة 
نهاية  ننتظر  اأن  يجب  معاوية.  موت  بعد  ُت�ستعَمُل  بداأت 
الأمويين كي تبداأ كلمتا �سيعة و�ُسـّنة باأخذ اأبعادهما الخا�سة.

اإن ولدة ال�سيعة كفرقة �سيا�سية يكمن اأن ن�سعها بعد قتل 
الح�سين. لكن يجب انتظار اأكثر من قرنين حتى يجد الت�سيع 
اإّن  وفقهائه.  ع�سر  الثنى  اأئمته  �سمن  اأُُطــَره  ع�سري  الثنا 
قاعدة الت�سيع هي عربية. لكن هذه القاعدة لن تتاأخر لت�سمل 
الفر�س. اأثـنـاء كل فترتنا وفي منطقتنا، حافظ الت�سيع على طابعه 
راَع بين ال�سيعة الفر�س )البويهيين(  العـربي. األ يف�ّسُر هذا ال�سِّ
و�سيعة الجزيرة الذين ياأتي الحْمدانيون على راأ�سهم، اأّن دْعـم 
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غالبية اليمانيين، ويمانيي �سوريا بالخ�سو�س، لمختلف اأنواع 
الت�سيع )قرمطي، ا�سماعيلي، اثناع�سري( اأثناَء هذه الفترة التي 
يمانيين  بل  عربا  فقط  يكونوا  لم  ال�سيعة  اأن  ُتثبت  در�سناها، 

بغالبيتهم. هذا التعميم له ا�ستثناءان: 
الأموية،  الفترة  اأثنـاء  لل�سيعة(  معادون  )يمانّيون  كلب 
الجغرافي  مو�سُعها  ر�سم  التي  �سيعة(  )قي�سيون  وكالب 
)�سوريا ال�سمالية والجزيرة( وال�سراُع مع كلب الخطَّ البيانيَّ 

لو�سعها ال�سيا�سي – الديني.
اإن �سوريا الرا�سدية والأموية، من حيث اأّن طابعها الن�سراني 
 – ال�سيا�سية  ال�سراعات  لت�سّرب  لم يكن مالئما  ب�سكل عام 
الدينية. لكن اأبا ذّر اأتى لزْرع الّتملُمل في الأو�ساط الفقيرة. 
كان ذلك بداية التعاطف العلوّي في المنطقة. لكن الحكومة 
-63 �س   supra( ال�سورية  �سفيانيتها  خالل  من  الموية 

64( حافظت على �سوريا بعيدًة عن رياح ال�سرق، دون اأن 
ت�ستطيع تالفيها في الجزيرة التي كانت اأر�سًا معادية لالأموية، 

تغـــّذيها عنا�سر �سيعية عبر العراق.
كيان  اول  على  ال�سيعة  ح�سل  تحديداً  الر�س  هذه  على 

�سيا�سي لهم.
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يمكن لنا اأن نت�ساءل دائمًا: ماذا اأعطى الّتملُمُل الذي ولّده 
ب عنا�سر عربية  اأبو ذر في هذه الفترة في بالد ال�سام، وت�سرُّ

جديدة نحو لبنان الجنوبي و�سمال فل�سطين؟
لت�سيع  الكلمة  معنى  بكل  تح�سيراً  العبا�سية  الفترة  كانت 
المنطقة )خوارج، ا�سماعيليون، زنادقة، و�سيعة( من خالل 
اليائ�س  النتظار  خالل  ومن  ال�سكان،  عند  للعبا�سية  العداء 
لعودة ال�سفياني، ومن خالل الحالة الجتماعية والقت�سادية. 
كما من خالل ال�سيا�سة القبلية العبا�سية الخاطئة. اإّنها المناطق 
اإّنــه ب�سكل ما  المتاخمة التي عرفت هجرًة �سيعية وت�سـّيعا. 
للع�سر  ع�سري  الثنى  للهالل  الممثل  تقريبا  الهالل  نف�س 
الفاطمي )supra �س 216(. جذبت فترُة عدم ال�ستقرار 
في �سوريا وعدم قدرة ال�سوريين على ُحكم انف�سهم، اإلى هذا 
البلد حكام م�سر )الطولونين والخ�سيديين( الذي �ساهموا 
القَبلّية،   – ال�سـيا�سـية  �سـيا�سـتهم  خالل  من  العبا�سيين  مثل 
التي  الجزيرة )الحْمدانية(  بتحويل �سوريا وبالأخ�س منطقة 

ا�ستفادت من ال�سراع بين القاهرة وبغداد.
عدم  م�ستغال  �سوريا  قلب  من  ع�سري  الثنا  الت�سيع  اأتى 
وفي  لبنان  في  ال�سمالية  �سوريا  من  و�سّب  الو�سع  ا�ستقرار 
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فل�سطين متعر�سا ل�سعوبات كي يحكم. بينما اأتى ال�سبعيون 
الفاطميون من الخارج مع كل الطاقات ليحكموا ويفر�سوا 
ن�سر ال�سماعيلية. ولم يكن هكذا  الى  الى  اأنف�سهم ويدعوا 

الحال بالن�سبة للفرع الخر لال�سماعيلية )القرامطة(.
لكن الوزن ال�سيعي على ال�ساحة ال�سورية بداأ بالظهور منذ 
بداية القرن الرابع للهجرة، م�ستغاًل عدم ال�ستقرار وطموحات 
الكياَن  رائق(.اأ�ّســ�س  )ابن  النف�ساليين  العبا�سيين  الحكام 
بعد  اأخرى  مّرة  لُيعاد  حْمــداني،  الأول  ال�سيعيَّ  ال�سيا�سيَّ 
العّماريين  يـد  الظرف على  اأكثر من قرن م�ستفيدا من نف�س 
القوة  تجارب  اأر�َس  الفاطمية  �سوريا  كانت  طرابل�س.  في 
ال�سيعية. فالمناف�سة بين ال�سبعيين والثنى ع�سريين على �سعيد 
ال�سلطة برزت في �سوريا الجنوبية )الجّراحيون(، والو�سطى 
بينما  والمردا�سيون(.  )الحْمدانيون  وال�سمالية  عمار(  )بنو 
على  واأّثــرت  ُمهّمَا،  ع�سريا  اثنى  الجزيرة ح�سوراً  اظهرت 
�سيا�سة المارات التي نمت فيها )المروانية، الُعقيلية( ب�سكل 
فـي  جداً  قريبين  ــّنة  ال�سُّ ال�سالجقة  يُكـن  واإن  جدا،  وا�سح 

بغداد.
اربعة  انق�ست  ال�سعوبات والماآ�سي  الجو من  �سمن هذا 



311ةهتلا

قرون ون�سف من تاريخ الت�سيع في �سوريا ولبنان والجزيرة. 
اإظهار  الت�سّيُع الثنا ع�سري الى  َل  في نهاية هذه الفترة تو�سّ
تحول  ومع   . ُمجـــٍد  ب�سكل  الديني   – ال�سيا�سي  ح�سوره 
لإ�سماعيليي  ال�ساحة  تركوا  الدفاع،  اإلى  ع�سريين  الثنى 
ــّنة  ال�سُّ لل�سالجقة  الآخــر  الوجه  اأمــام  الن�سطين  ال�سرق 

ال�سافعيين والحناف.
لم تكن هذه الفترة ال�سلجوقية قا�سية على الثنى ع�سريين 
الذين، لكونهم معتدليين، ا�ستفادوا من ال�سراع ال�سلجوقي 
غط  – ال�سماعيلي، كما من الوجود ال�سليبي. فا�ستمروا بال�سّ
فــْر�س  الذين لم يكونوا بم�ستوى  ال�سالجقة،  الُحّكام  على 
ب�سكل  ال�سلطان  �سيا�سة  وتطبيق  ال�ســعـب،  على  اأنف�سهم 
مجـــٍد)1(. يجب انتظار الع�سر الزنكي واليوبي والمملوكي 
التي  نتائجها  باإعطاء  الدينّية  للتعددّية  المعار�سة  تبداأ  حتى 
لبنان  جبل  في  وبالأخ�س  وطرابل�س  حلب  في  ظهرت 
ع�ســرية  اثنى  بهجرة  م�سعوبا  كان  ذلك  كل  )ك�سروان(. 
نحــو  ع�ســرية  الثنى  ال�ّســاحة  وبانتقال  الداخل،  نحــو 

الأرا�سي الفار�سية )ال�سفوية(. 
)1)  بالن�سبة ل�سيا�سة اأق �سنقر، انظر ابن �سداد: اعالق )حلب( �س 49 / �سحنه: درر �س 87 / ابن 

العديم II �س 242
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. Imperale-(958

تاريخ الر�شل والملوك: 8 مجلدات، القاهرة 357)هـ . 37

اليعقوبي )اأحمد بن اأبي يعقوب(:. 38

39 . (960 بيروت  بيروت،  – دار  �شادر  دار  مجلدان،  اليعقوبي:  تاريخ 

 (A(

40 . (B( تاريخ اليعقوبي: نجف 358) هـ

41 . Gaston Imprimerie de l,Institut )البلدان(، ترجمة   Les Pays

francais d,archeology Orientale (937 القاهرة.

�شادر . )4 دار  اأجزاء.   5 البلدان  معجم  عبدهلل(:  بن  الدين  )�شهاب  ياقوت 

–بيروت ،بيروت 957) الكتب. 
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االعــمال العربية:
اأبو زهرة )محمد(: تاريخ المذاهب ال�سالمية. جزء 2 دار الفكر . 1

العربي. القاهرة، بال تاريخ.
العّقاد )اأ.م.(: فاطمة الزهراء والفاطميون، الهالل – القاهرة، بال . 2

تاريخ. 
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لجنة التاأليف والترجمة والن�سر – القاهرة 1936.
فجر الإ�سالم: الطبعة التا�سعة – النه�سة الم�سرية القاهرة – 1964. 4
5 . – الم�سرية  النه�سة   – اأجزاء   4  – الثالثة  الطبعة  الإ�سالم:  ظهر 

القاهرة 1964.
6 . – �سليم  – مطبعة  ال�سيعية  ال�سالمية  المو�سوعة  )ح�سن(:  الأمين 

بيروت 1970
7 . – عربية  مجلة  حياة  من  قرن  ن�سف  او  العرفان  )كاظم(:  الأمين 

اطروحة مطبوعة على الآلة الكاتبة باري�س 1966.
الأمين )ال�سيد مح�سن(: اأعيان ال�سيعة – الطبعة الرابعة – المجلد . 8

الأول – مطبعة الن�ساف – بيروت 1960.
خطط جبل عامل الجزء الأول- الإن�ساف – بيروت 1960.. 9

الأميني )محمد هادي(: عيد الغدير في اأيام الفاطميين – النجف . 10
.1962

الأ�سود )ابراهيم(: كتاب ذخائر لبنان بعبدا 1896.. 11
الطبعة . 12 ال�سالمية  ال�سعوب  تاريخ   :Brokelmann(Carl)

الرابعة – ترجمة فار�س وبعلبكي – دار العلم للماليين – بيروت 
.1965

النهار، . 13 دار  حاج،  جورج  ترجمة  لبنان  تاريخ  بول�س)جواد(: 
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بيروت 1972. 
�سو )بطر�س(: تاريخ الموارنة، جار النهار بيروت 1972.. 14
الديلمي )محمد(: اإر�ساد القلوب مجلدان بيروت 1381هـ.. 15
الدب�س )يو�سف(: تاريخ �سوريا، المطبعة العمومية 5 مجلدات و . 16

6 مجلدات بيروت 1902-1900.
دويهي )انطانيو�س(: تاريخ الزمنة، المطبعة الكاثوليكية بيروت . 17

.1951
بغداد . 18 مجلدان،  التاريخ،  في  عامل  جبل  تقي(:  )محمد  الفقيه 

.1945
ترجمة . 19 الإ�سالم،  في  وال�ســريعة  العقيدة   :Goldziher(I)

محمد يو�سف القاهرة 1946. 
الثالثة . 20 الطبعة  الفاطمية،  الدولة  تاريخ  ابراهيم(:  )ح�سن  ح�سن 

النه�سة الم�سرية، القاهرة 1964. 
ح�سي )�سليم ح�سن(: ال�سماعيليون عبر التاريخ،؟، 1969. . 21
حّتي )فيليب(:- تاريخ العرب المطّول، ترجمة جرجي وجبور، . 22

الطبعة الرابعة، مجلدان، دار الك�ساف بيروت 1965 
الأولــى، . 23 الطبعة  ال�سماعيلية  طائفة  كامل(:  )محمد  ح�سين 

النه�سة الم�سرية، القاهرة 1959 
ح�سين )طه(: الفتنة الكبرى مجلدان، معارف، القاهرة 1966.. 24
الح�سيني )محمد باقر(: تطور النقود العربية بغداد 1969.. 25
كحالة )عمر ر�سا(: معجم قبائل العرب 3 مجلدات دار العلم . 26

للماليين، بيروت 1968.
الطبعة . 27 واأ�سولها  ال�سيعة  اأ�سل  )محمد ح�سين(:  الغطاء  كا�سف 

التا�سعة، دار البحار، بيروت 1960.



319ل اةا ومةيم

بيروت . 28 الفارابي  دار  ،ا  العربي  التاريخ  في  لبنان  )فوؤاد(:  قازان 
 .1960

طهران . 29 مجلدات،   8 الكافي  يعقوب(:  بن  )محمد  الكليني 
1381هـ 

كرد علي )محمد(:- غوطة دم�سق، دم�سق 1949 . 30
خطط ال�سام 6 مجلدات، دم�سق 1928-1925.

 lammens (H): ت�سريح الأب�سار فيما يحتوي لبنان من اآثار، مجلدان 
المطبعة الكاثوليكية، بيروت 1914.

Lortet (Louis): م�ساهدات في لبنان. ترجمة كرم ب�ستاني من�سورات 

وزارة التربية، بيروت 1951.
المطبعة . 31 الأنــوار.  باقر(:بحار  )محمد  ال�سفهاني  المجل�سي 

ال�سالمية الجزاء 46-52 طهران 1385هـ.
تراجم . 32 في  الوديعة  اأح�سن  محمد(:  )ال�سيد  مو�سوي  مهدي 

الحيدرية  المطبعة  الثانية،  الطبعة  ال�سيعة،  مجتهدي  م�ساهير 
النجف 1968.

مغنية )محمد جواد(: مع ال�سيعة المامية، بيروت 1956.. 33
ال�سيعة والحاكمون، الهلية، بيروت 1966 . 34
ال�سيعة والت�سيع، دار الكتاب اللبناني – بيروت، بال تاريخ.. 35
»اأهل البيت«، مقالة في دائرة معارف للب�ستاني.. 36

»اثنا ع�شرية«، مقالة في دائرة المعارف للب�ستاني.. 37

بغداد . 38 النجاح،  مطبعة  ال�سيعة،  تاريخ  علي(:  )ح�سين  محفوظ 
 .1957

مكي )محمد كاظم(: الحركة الفكرية والدبية في جبل عامل، . 39
الندل�س، بيروت 1963.
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المعني . 40 الدين  فخر  الأمير  تاريخ  ا�سكندر(:  )عي�سى  المعلوف 
الثاني، المطبعة الكالوثيكية، بيروت 1966.

 Massignon (Louis): خطط الكوفة، ترجمة تقي الم�سعبي، �سيدا 
 1939

Metz (Adam):الح�سارة ال�سالمية في القرن الرابع الهجري، . 41
الطبعة الرابعة، مجلدان، ترجمة م. اأبو ري�سة، بيروت 1967.

مروة )علي(: تاريخ جباع، دار الندل�س، بيروت 1967.
مرت�سى )عبدهلل(: الثمار ال�سهية في تاريخ ال�سماعيلية، المطبعة . 42

اللبنانية، بيروت 1919.
 نوبختي )الح�سن بن مو�سى(: فرق ال�سيعة، نجف، بال تاريخ.. 43
وولية . 44 اإقبال  مجلدان،  بيروت،  ولية  بهجت(:  )محمد  رفيق 

1335-1336 هـ.
ن�سر . 45 الإ�سالم،  لعلوم  ال�سيعة  تاأ�سي�س  ح�سن(:  )ال�سيد  ال�سدر 

وطباعة عراقية، بال تاريخ.
ال�سدوق )محمد بن علي(: علل ال�سرائع، نجف 1963 

�سفا )محمد جابر(: تاريخ جبل عامل، دار متن اللغة، بيروت . 46
بال تاريخ.

بيروت  نهار،  الثانية،  الطبعة  الحديث،  لبنان  تاريخ  �سليبي )كمال(: 
.1969
الكالم، . 47 دار  الحمداني،  الدولة  �سيف  )م�سطفى(:  ال�سكعة 

القاهرة 1959
ال�سيبي )كامل م�سطفى(: ال�سلة بين الت�سوف والت�سيع، بغداد 1963 

ال�سدياق)طنو�س(:كتاب اخبار الأعيان في جبل لبنان. مجلدان، . 48
من�سورات الجامعة اللبنانية، بيروت 1970 
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49 . 7 ال�سهباء  حلب  بتاريخ  النبالء  اإعالم  راغب(:  )�سيخ  الطباخ 
مجلدات، العلمية، حلب 1926-1923 

الثانية، . 50 الطبعة  العلويين،  تاريخ  غالب(:  اأمين  )محمد  الطويل 
الندل�س، بيروت، 1966.

الطبعة . 51 الع�سرين،  القرن  معارف  دائرة  فريد(:  )محمد  وجدي 
الثانية الجزء الخام�س، القاهرة 1924.

ترجمة . 52 وال�سيعة،  الخوارج   -:wellhausen(Julius)
اأ.ر. بدوي لجنة التاأليف.....، القاهرة 1958.

الدولة العربية و�سقوطها، ترجمة اأ.هـ. اأبو ري�سة، القاهرة، دون . 53
تاريخ. 

زيدان )جورج(: تاريخ التمدن ال�سالمي، 5 مجلدات، القاهرة . 54
.

الزين )علي(: مع التاريخ العاملي، مطبعة العرفان، �سيدا 1952. . 55
العرفان، . 56 مطبعة  التاريخ،  في  ال�سيعة  ح�سين(:  )محمد  الزين 
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ـَير(.. 57 الزركلي )خير الدين(: الأعالم )قامو�س �سِ
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د- دوائر المعارف
ُذكرت  قد  المذكورة  المو�سوعات  من  الم�ستخدمة  المقالت  اإن 

دت بح�سب اأ�سماء موؤلفيها:  وُحـدِّ
  Brill et Maissnneuve parisطبعتان Encyclopedie de l,Islsm -

 – Leyden.
– دائرة معارف ب�ستاني )مو�سوعة الب�ستاني، بيروت( 

– دائرة المعارف الإ�سالمّية  ال�سيعية، مطبعة �سليم، بيروت 1970 
 – دائرة معارف القرن الع�سرين، القاهرة.

- الدوريات
الأرقام  تكرار  المفيد  غير  من  يبدو  قد  للمو�سوعات،  بالن�سبة  كما 
اأثناء  بالتحديد  ذكرناها  لأننا  الدوريات  هذه  في  المعتمدة  وال�سفحات 

الدرا�سة.
العرفان.
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